WONDERFUL JAPAN
HOKKAIDO WINTER 5D3N
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ
ราคาเริ่ มต้น

27,900.บาท/ท่าน
Day

เดินทาง : ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563
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*หรือเทียบเท่ า 3 ดาว
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ท่ าอากาศยานดอนเมือง





2

สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาว่ า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวน
สัตว์ อาซาฮิยามะ หรือ Ice Pavillion - ห้ าง Aeon Mall



  Y’s Hotel Asahikawa Ekimae

3

ลานสโนว์ โมบิล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ อง
ดนตรี – เครื่องแก้ วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้ าน Duty Free –
ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ

Toyoko Inn Sapporo/
   APA & Resort Hotel Sapporo/
Hotel Raffinato Sapporo

4

คิโรโระสกีรีสอร์ ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า - หอนาฬิ กา
ซัปโปโร – สวนโอโดริ - มิตซุยเอาท์ เล็ท

  

Toyoko Inn Sapporo /APA &
Resort Hotel Sapporo/Hotel
Raffinato Sapporo

5

ซัปโปโร - ท่ าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง

  

-

วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง

23.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบิ น THAI AIR ASIA X (XJ) เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯคอยอานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติกแท็กกระเป๋ า

วันที่สอง

สนามบินนิวชิโตะเสะ – อาซาฮิคาว่ า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสั ตว์ อาซาฮิยามะ หรื อ Ice Pavillion
- ห้ าง Aeon Mall

02.10 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนิ วชิ โตเสะ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบิ น THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่ อง บนเครื่ องมีบริ การจาหน่าย)

10.40 น.

เดินทางถึง สนามบินนิวชิโตเสะ ท่ าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็ วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่ โมงกรุ ณา
ปรั บ นาฬิ กาของท่ านเพื อ่ ค วามสะดวกในการนัด หมายเวลา) ผ่ านพิ ธีก ารตรวจคนเข้า เมื องและศุ ล กากร
สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญำตให้ นำ อำหำรสด จำพวก เนื อ้ สั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ ำประเทศ หำกฝ่ ำฝื นจะมี
โทษจับและปรั บ รับกระเป๋ าเรี ยบร้อยและทาภารกิจส่ วนตัว
นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสั ตว์ อาซาฮิ ยามะ Asahiyama Zoo (หมำยเหตุ: วันที่ 30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสั ตว์ ปิด
โปรแกรมปรั บไปเที่ ยว Ice Pavillion แทน) ซึ่ งได้รับความนิ ยมมากที่ สุดในญี่ ปุ่น ซึ่ งในแต่ละปี จะมีผเู ้ ข้าชม
ความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้าน
คนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่ งนี้ ได้มีแนวความคิ ดที่ ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่ จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ดี
และเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ นั ๆ จึงทาให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของสัตว์แต่ละ
ประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ แพนด้าแดง ไฮไลท์ สาคัญ! ของที่นี่คือการชม
การเดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินที่ให้ ท่านได้ ชมอย่ างใกล้ ชิด (พำเหรดแพนกวิ น้ 11.00/14.30 ช่ วงเวลำ
อำจมี เปลี่ ยนแปลงได้ ขึน้ อยู่กั บทำงสวนสั ตว์ และในช่ วงฤดูหนำวสวนสั ตว์ จะปิ ดเวลำ15.00น.) หรื อเที่ ยว
พิพิธภัณ ฑ์ หิ มะและน้าแข็งคะมิคะวะ (Kamikawa Ice Pavilion)เป็ นพิ พิธภัณฑ์ที่ให้นักท่ องเที่ ยวได้สัมผัส
ประสบการณ์ความหนาวเย็นแห่ งแรกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อุณหภูมิดา้ นในตั้งไว้ -20 องศาเซลเซี ยส
ตลอดปี ภายในมีเสาน้ าแข็งและกาแพงน้ าแข็งขนาด 600 ตารางเมตร ที่ใช้เวลาสร้างด้วยวิธีทางธรรมชาติถึง 25
ปี ทางเดินอุโมงค์น้ าแข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์น้ าแข็ง และถ้ าจาลองหิ นงอกหิ นย้อย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่ า (Asahikawa) เมื องใหญ่ อนั ดับสองในเกาะฮอกไกโด รองจากซัปโปโร
ตั้งอยู่ทางตะวันออกของซัปโปโร นาท่านเดิ นทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า (Asahikawa Ramen Village)
ถือกาเนิ ดขึ้นในปี 1996 โดยการรวบรวมร้านราเมนชื่ อดังของเมืองอาซาฮิคาว่ามาอยูร่ วมกันเป็ นอาคารหลังคา
เดี ยว มีร้านราเมง 8 ร้าน เปรี ยบเสมือนหมู่บา้ นราเมนที่ รวบรวมร้านดังๆไว้ในที่ เดี ยว และยังมีห้องเล็กๆที่จดั
แสดงประวัติความเป็ นมาของหมู่บา้ นแห่งนี้ดว้ ย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ หมู่บ้านราเมน---เมนูราเมน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ห้างAeon Mall อิสระให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
สมควรแก่ เวลานาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั อาซาฮิคาวะ
ที่พกั Y’s Hotel Asahikawa Ekimae หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ ท่ำนพักทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่ อนวันเดินทำง)
วันที่สาม

ลานสโนว์ โมบิ ล Shikisai-no-oKa - โอตารุ - คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี – เครื่ อ งแก้ ว โอตารุ –
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้ าน Duty Free – ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ล านสโนว์ โมบิ ล Shikisai-no-oKa ให้ ท่ า นสั ม ผัส ประสบการณ์ พิ เศษขับ สโนว์โ มบิ ล
Snowmoblie (หมำยเหตุ: วันที่ 31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลำนสกี Shikisai ปิ ด โปรแกรมปรั บเที่ ยว Watts Snowmobile
แทนหรื อลำนสกีอื่นๆในเส้ นทำงแทน)(ไม่ รวมค่ าsnowmobile) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งกิจกรรมที่ สนุ กสนานและไม่ควร
พลาดเมื่อมาถึงฮอกไกโด ท่านสามารถสนุกสนานไปกับการขับรถบนหิ มะด้วยรถสโนว์โมบิลซึ่ งสามารถเล่น
ได้เฉพาะประเทศที่มีหิมะตกเท่านั้น การเล่นสโนว์โมบิ ลนั้นขับขี่ไม่ยากเพียงแค่ใช้คนั เร่ งและเบรคก็สามารถ
บังคับตัวรถได้อย่างง่ายดาย สาหรับวิธีเล่นจะมีครู ฝึกของลานขับสอนวิธีให้ จากนั้นอิสระให้ท่านสนุ กสนาน
ตามอัธยาศัย หรื อท่ านสามารถเลื อกถ่ายรู ป ชมวิวและสนุ กสนานกับหิ มะได้ (หมำยเหตุ:ค่ ำทั วร์ ไม่ รวมค่ ำ
กิ จกรรมต่ ำงๆและไม่ รวมค่ ำ snowmobileท่ ำนละประมำณ 10,000 - 15000 เยน ท่ ำนที่ มีค วำมประสงค์ เล่ น
กิจกรรมแจ้ งกับไกด์ หน้ ำงำน) กรณี หิมะทับถมไม่เพียงพอ หรื อลานขับยังไม่เปิ ดหรื อปิ ด หรื อมีปรับเส้นทาง
ท่ อ งเที่ ย วทางบริ ษ ัท ขอ ปรั บ เปลี่ ย นไปลานขับ อื่ น ๆเช่ น Watts Snowmobile แทน หรื อ ลานอื่ น ๆที่ อ ยู่ใน
เส้นทางท่องเทียวแทน จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริ ญรุ่ งเรื อง
ในฐานะที่เป็ นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่ ง
มีร้านขายของอยูต่ ลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่ ได้
ถูกออกแบบเป็ นตะวันตกเนื่ องจากในอดี ต เมื องโอตารุ ได้รับอิทธิ พลมาจาก การทาการค้าระหว่างประเทศ
ญี่ ปุ่นเองและประเทศในแถบยุ โรปหลายประเทศ นาท่ านเที่ ยวชม คลองสายวัฒ นธรรมโอตารุ คลองสาย
วัฒนธรรมอันมีเสน่ ห์ชวนให้คน้ หา ด้วยควา มเป็ นเอกลักษณ์ แห่ งวีถีชีวิต 2 ฝั่ งคลองที่ ยงั คงความเป็ นญี่ ปุ่น
แบบดั้งเดิ ม คลองโอตารุ สร้างเพื่อให้เรื อเล็กลาเลียงสิ นค้าจากท่าเรื อเอามาเก็บไว้ในโกดังที่ อยู่ตามริ มคลอง
เมื่อวิทยาการเจริ ญก้าวหน้าเรื อใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ ใหญ่และขนส่ งเข้าโกดัง ได้ง่ายขึ้น ตึกเก่าเก็บสิ นค้า
ริ มคลองเหล่านี้ จึ งถูกดัดแปลงเป็ นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์ นาท่านเที่ ยวชม เครื่ องแก้ วโอตารุ
แหล่งทาเครื่ องแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่ สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสี สันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่ง
เครื่ องแก้วชื่ อดังของโอตารุ และยังมีเครื่ องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่ นชม และเลือกซื้ อได้ เมืองนี้ มีชื่อเสี ยงใน
ด้านการทาเครื่ องแก้วต่างๆ จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี Otaru Music Box Museum ให้ท่านได้
ท่องไปในดินแดนแห่ งเสี ยงดนตรี และบทกวีที่แสนอ่อนหวานชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี (MUSIC
BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่ จะทาให้ท่านผ่อนคลายอย่างดี เยี่ยม ท่ านจะได้ช มกล่อ งดนตรี

กลางวัน

ค่า

มากมายหลายหลายแบบน่ ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทากล่องดนตรี
แบบที่ท่านต้องการได้ดว้ ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุ๊กตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริ การนาเพลง
กล่องดนตรี ท้ งั เพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็ นซี ดีโปสการ์ ดส่ งได้โดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ์ ให้ท่านได้
สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรี น่ารักมากมาย ให้ท่านได้ทากล่องดนตรี น่ารักๆในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่าน
เอง
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร นาท่านไปชม โรงงานช็ อกโกแลตอิชิยะ (ค่ ำทัวร์ ไม่ รวมกำรเข้ ำชมกำรผลิตด้ ำนใน)
แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่ มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วย
สวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านไปร้ านดิวตีฟ้ รี ให้ท่านเลือกซื้ อของ
ฝากราคาถูก อาทิ เช่น เครื่ องสาอางค์ เครื่ องไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหิ น ผลิตภัณฑ์แบ
รนด์ 4GF 5GF และ6GF หรื อวิตามินบารุ งร่ างกายอย่าง Natto สารสกัดจากถัว่ หรื อน้ ามันตับปลาฉลาม ยาของ
ดร.โนงุจิ เป็ นต้น นาท่านเดินทางสู่ ตึกทาเนียบรั ฐบาลเก่ าเริ่ มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2416 เป็ นอาคารในสไตล์นีโอ
บาร็ อคอเมริ กา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนี ยบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซู เซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไป
จานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ.2429 ซึ่ งผูว้ ่าราชการ
คนแรกที่ ได้ทางานในตึ กนี้ คือ มิจิโตชิ อิ วามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้วใช้งานต่ อเนื่ องยาวนานถึ ง 80 ปี
ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นหลังตึก
รับประทานอาหารค่า----เมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปู +ชาบูหมูไม่ อ้นั
หลังอาหารเย็นอิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งย่ านทานุกโิ กจิ เป็ นย่านที่คึกคักมีชีวิตชีวิตโดยเฉพาะในเวลาค่าคืนที่บรรดา
ป้ ายไฟโฆษณาบนตึ กต่าง ๆ เปิ ดไฟสลับสี แข่งขันประชันสิ นค้ากันรอบๆ บริ เวณนี้ มีร้านอาหาร ภัตตาคาร
สถานบันเทิ งเริ งรมย์ยามราตรี ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,000 ร้าน ตั้งอยู่ในตรอกซอก
ซอย บางร้านก็ซ่อนอยู่ในตึ กต้องขึ้ นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรี ยกแขกเสนอเมนู และบริ การของร้าน
ตนเองอยู่ริมถนนเต็มไปหมด บริ เวณใกล้กนั ท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้ งย่านซูซูกิโนะได้ จากนั้นเดินทางเข้าสู่
ที่พกั แรม
ที่พกั Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ ท่ำนพักทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่ อนวันเดินทำง)

วันที่สี่

โรโระสกีรีสอร์ ท - ตลาดปลาโจไก - เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า - หอนาฬิ กาซั ปโปโร – สวนโอโดริ - มิตซุ ยเอาท์
เล็ท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางไปสัมผัสกับ ลานสกีรีสอร์ ท KIRORO SKI RESORT ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาที่ ปกคลุมด้วย
หิ มะแสนนุ่ม ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีที่หลากหลาย เช่น
สกี, สโนว์บอร์ ด,กระดานเลื่อนหิ มะ ฯลฯ (หมำยเหตุ: ค่ ำทั วร์ ไม่ รวมค่ ำกิจกรรมต่ ำงๆ ไม่ รวมค่ ำอุปกรณ์ และ
ไม่ รวมค่ ำกระเช้ ำกอนโดล่ ำ) หรื อท่านจะเลือกช้อปปิ้ งที่ โซนพลาซ่ าคิ โรโระ รี สอร์ ทที่ ถูกเลือกเป็ นโลเคชั่น

หลักในภาพยนต์เรื่ อง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วนั เดียวเรื่ องแรกของค่ายจีดีเอช ได้เปิ ดมุมสวยทัว่ สกีรีสอร์ทใช้เป็ น
สถานที่ ถ่ายทาใน location ต่างๆ เช่ น ระฆังแห่ งความรัก (Love Bell) ตั้งอยู่บนยอดเขาอะซาริ (Asari Peak)
ของคิ โรโระ รี สอร์ ท ระฆังนี้ มีตานานของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ นักท่องเที่ ยวมักจะมาสั่นระฆัง แล้วอธิ ษฐาน
ขอพรให้ความรักสมหวังตลอดไป การเดินทางขึ้นไปยัง ระฆังแห่ งความรัก ต้องนัง่ กระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ ยอด
เขาโดยระหว่างทางจะเห็ นต้นไม้และวิวหุ บเขากว้างใหญ่ และเมื่ อขึ้ น ไปถึ งก็จะพบความสวยงามปรากฏ
ตรงหน้า พร้อม ระฆังแห่ งความรัก ตั้งตระหง่านอยู่ นอกจากจะเป็ นจุดให้คู่รักมาตี ระฆังขอพรเรื่ องความรัก
แล้ว ยังเป็ นจุดถ่ายรู ปที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งด้วย ลานสกี สาหรับนักสกีมืออาชี พและสมัครเล่น สามารถ
เพลิ ด เพลิ น กับ การเล่ น สกี แ ละสโนว์บ อร์ ด สมาชิ ก ตัวน้อยก็ ส ามารถเล่ น สนุ กได้เพราะมี Annie Kids Ski
Academy โรงเรี ยนสอนสกี สาหรับเด็ก นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมแสนสนุ กในลานหิ มะขนาดใหญ่ Snow Park
และสุ ดท้าย คิ โรโระ รี สอร์ ท มาร์ เก็ตแหล่งรวมขนมอร่ อยเเละสิ นค้าที่ ข้ ึ นชื่ อของฮอกไกโดไว้ครบซึ่ งท่ าน
สามารถช้อปปิ้ งกลับไปเป็ นของฝากได้ หมำยเหตุ:กิจกรรมเล่ นสกีและกระเช้ ำกอนโดล่ ำขึน้ อยู่กับปริ มำณกำร
ทับถมของหิ มะและสภำพอำกำศ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไกอิจิบะ เป็ นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในซัปโปโร เป็ นตลาดที่คึกคักและมากมายไปด้วยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทัว่ ฮอก
ไกโด ท่านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่ร้าน ราคาไม่แพง ที่สงั่ ตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโด
และท่านสามารถซื้ ออาหารทะเลและของฝากต่างๆได้ที่นี่
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดิ นทางสู่ เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า The Hill of the Buddha (หมำยเหตุ: วันที่ 29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนิ น
พระพุทธเจ้ ำปิ ด โปรแกรมปรั บเที่ ยว Sapporo Beer Museumแทน) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของซัปโปโร
อยู่ภ ายในพื้ นที่ ข องสุ ส าน Makomanai Takino Cemetery ที่ เปิ ดให้เช้าชมเมื่ อปลายปี 2015 มี ค วามโดดเด่ น
เนื่ องจากเป็ นองค์พระพุทธรู ปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบไว้ดว้ ยโดมทรงกลมใต้ดิน ล้อมรอบไป
ด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ นบั แสนต้นที่ จะเปลี่ยนพื้นที่ ของเนิ นเขาให้เป็ นสี สันต่างๆไปไม่ซ้ ากันตลอดปี ตามช่วงฤดู
โดยบริ เวณสถานที่ดงั กล่าวได้รับการออกแบบโดย Tadao Ando สถาปนิ กชื่ อดังของญี่ปุ่น โดยบริ เวณทางเข้า
จะมี สระน้ า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร นอกจากนี้ ยงั มีร้านกาแฟและร้านอาหารเล็กๆ รวมทั้งรู ปปั้ นหิ น
จาลองของโมอายแห่ งเกาะอีสเตอร์ และรู ปปั้ นหิ นจาลองของสโตนเฮนจ์ให้ได้ชมและเก็บภาพสวยงามได้อีก
ด้วย ค่ ำทั วร์ ไม่ รวมค่ ำเข้ ำ(ทางสถานที่เก็บค่าบริ จาคเพื่อใช้ทานุ บารุ งสถานที่ 300 เยน (บริ จาคด้วยตัวเองหน้า
ทางเข้า) ไม่รวมค่าจุดชมวิวมุมสู ง500เยน หรื อเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ เบียร์ ที่ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum)
เป็ นพิ พิธภัณฑ์เบี ยร์ แห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในญี่ ปุ่น ซึ่ งผลิตภัณฑ์เบี ยร์ ยี่ห้อซัปโปโรมีจุดกาเนิ ดขึ้ นจากที่ นี่ มี
ห้องแสดงเกี่ยวกับประวัติและเครื่ องมือที่ใช้ในการผลิตเบียร์ เรื่ องราวของการทาเบียร์ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็ น
อาคารสร้างจากอิฐแดง แต่เดิมคื อโรงงานผลิตเบี ยร์ ซึ่ งเปิ ดดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2419 เป็ นโรงงานผลิต
เบียร์แห่ งแรกของญี่ปุ่น ปัจจุบนั กิจการเจริ ญเติบโตมีโรงงานหลายแห่งทัว่ ประเทศ ตึกเก่าหลังนี้จึงถูกดัดแปลง
ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์เบียร์ เมื่อ พ.ศ.2530 เปิ ดให้ผสู ้ นใจได้เข้าชมฟรี ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นโดยจะต้องขึ้นลิฟต์
ขึ้ นไปชม จากนั้นนาท่ านถ่ายรู ป หอนาฬิ กาซั ปโปโร เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวซึ่ งเป็ นอาคารที่ สร้ างขึ้ นจากไม้

ออกแบบด้วยศิลปะแบบอเมริ กนั เป็ นที่ รู้จกั ในฐานะสัญลักษณ์ของเมือง และเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ทั้ง
ในและต่างประเทศแทบทุกคน ซึ่ งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรง และมีเสี ยงระฆังในทุกชัว่ โมง นาท่าน
ชมสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Park) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่ งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ ง คื อทางทิ ศ
เหนื อและทิศใต้ ในช่วงฤดูร้อนจะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่งดงาม และช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็ นสถานที่หลักใน
การจัดเทศกาลหิ มะซัปโปโร สามารถดึ งดูดนักท่ องเที่ ยวทารายได้ให้แก่ ฮอกไกโดมากมาย จากนั้นนาท่ าน
เดินทางสู่ มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ท (MITSUI OUTLET) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายแบรนด์ดงั ระดับโลก
และแบรนด์ ญี่ ปุ่ น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ เลื อ กซื้ อ กระเป๋ าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ
เลื อ กดู เครื่ อ งประดับ และนาฬิ ก าหรู อ ย่ า ง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES
ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรื อเลื อกซื้ อ สิ น ค้า
สาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่ ง
ภายในยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พกั Toyoko Inn Sapporo /APA & Resort Hotel Sapporo/Hotel Raffinato Sapporo หรือเทียบเท่ า
(ชื่ อโรงแรมที่ ท่ำนพักทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วันก่ อนวันเดินทำง)
วันที่ห้า

ซัปโปโร - ท่ าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
ได้ เวลาอันสมควร นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเสะเพือ่ เช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสายการ AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 (ค่ ำทัวร์ ไม่ รวม
ค่ ำอำหำรบนเครื่ อง บนเครื่ องมีบริ กำรจำหน่ ำย )
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************

11.55 น.
18.00 น.

1.วันที่29ธ.ค.62-4ม.ค.63เนินพระพุทธเจ้าปิ ด โปรแกรมปรับเที่ยว Sapporo Beer Museumแทน
2.วันที่31ธ.ค.62-1ม.ค.63ลานสกีShikisaiปิ ด โปรแกรมปรับเที่ยว Watts Snowmobile แทนหรื อลานสกีอื่นๆในเส้นทางแทน
3.วันที่30ธ.ค.62-1ม.ค.63 สวนสัตว์ปิด โปรแกรมปรับเที่ยว Ice Pavillion แทน
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษทั ฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

หมายเหตุ : รายการทัวร์ ที่พักสามารถสลับปรั บเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิ น
การจราจรช่ ว งเทศกาลหรื อ วัน หยุ ด ของญี่ ปุ่ น เป็ นต้ น โดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า โดยทางผู้ จัด จะปรั บ เปลี่ ย นโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ของท่ านเป็ นหลัก เพื่อให้ ท่านท่ องเที่ยวได้ ครบถ้ วนตามโปรแกรม การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึง
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราค่ าบริการข้ างต้ นคานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน
100 เยน เท่ ากับ 30 บาท กรณีอตั ราแลกเปลีย่ นปรับสู งขึน้ บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราค่ าบริการเพิม่ ขึน้
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผู้มวี ตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่ านั้น ค่ าทัวร์ ทจี่ ่ ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ ายชาระขาด และผู้จดั
ได้ ชาระให้ กบั สายการบินและสถานทีต่ ่ างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่ านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการ
ตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใด หรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ่น) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่ าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ ท่าน

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

04 – 08 ธ.ค. 62
05 - 09 ธ.ค. 62
06 - 10 ธ.ค. 62
11 - 15 ธ.ค. 62
12 - 16 ธ.ค. 62
13 - 17 ธ.ค. 62
19 - 23 ธ.ค. 62
20 - 24 ธ.ค. 62
25 - 29 ธ.ค. 62
26 - 30 ธ.ค. 62
27 - 31 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62- 01 ม.ค. 63

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2 ท่าน

พักกับ
1 ผู้ใหญ่

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
มีเตียง
ไม่ มีเตียง

29,900
31,900
29,900
27,900
28,900
31,900
27,900
29,900
32,900
34,900
39,900
42,900

พักเดี่ยว
เพิม่
ท่ านละ

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500

30 ธ.ค. 62- 03 ม.ค. 63
39,900
31 ธ.ค. 62- 04 ม.ค. 63
37,900
03 - 07 ม.ค. 63
27,900
09 - 13 ม.ค. 63
27,900
10 - 14 ม.ค. 63
27,900
15 - 19 ม.ค. 63
27,900
16 - 20 ม.ค. 63
27,900
17 - 21 ม.ค. 63
27,900
22 - 26 ม.ค. 63
27,900
23 - 27 ม.ค. 63
27,900
** ราคาเด็กทารก ไม่ เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท/ท่าน **

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500

**สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (*จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือนก่ อนหมดอำยุนับจำกวันเดินทำงไป-กลับ*)
กรุ ณาตรวจสอบก่อนส่ งให้บริ ษทั มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี พาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ
เข้าเมืองท่าน*** กรุ ณาส่ งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรื อส่ งพร้อมยอดคงเหลือ**

อัตรานีร้ วม






ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า
ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้เครื่ องที่สายการบิน Thai Air Asia X กาหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
สัมภาระถือขึ้นเครื่ องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยก
เก็บ
**กรณี ท่านมีความประสงค์จะซื้ อน้ าหนักเพิ่ม กรุ ณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรื อก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชาระ
ค่าน้ าหนัก**
- ซื้ อนาหนักเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิม่ 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชาระเพิ่ม 1,000 บาท

- เพิ่ม20กก. ชาระเพิ่ม 2,000 บาท
(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุม้ ครองการสูญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง และทรัพย์สินส่ วนตัว กรณี
เกิดความเสี ย บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุ ขภาพ ท่านสามารถสัง่ ซื้ อ
ประกันสุ ขภาพเพิ่มได้
อัตรานีไ้ ม่ รวม









ค่าทาหนังสื อเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่ องดื่มค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์เป็ นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
ค่าภาษีน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่า Vat 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปยกกระเป๋ าทุกโรงแรม
ค่าประกันกระเป๋ าเดินทาง
ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริ ป สาหรับกรุ๊ ปที่มีหวั หน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริ การ

การอ ัพเกรดทีน
่ ง่ ั สามารถอ ัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat
สาหร ับทีน
่ ง่ ั Premium Flatbed ตว๋ ั กรุป
๊ ท ัวร์ไม่สามารถอ ัพทีน
่ ง่ ั ได้
ทีน
่ ง่ ั Hot Seat
เป็ นที่นั่งที่มพ
ี ื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด ้วยพื้นที่วางขาที่กว ้างเป็ นพิเศษ มีพ ื้นที่พ อที่จะสามารถยืดขาได ้
อย่างเต็มที่
กรณีตอ
้ งการอ ัพเกรดทีน
่ ง่ ั ติดต่อฝ่ายขายดาเนินการพร้อมจองท ัวร์หรืออย่างชา้ 10ว ันก่อนเดินทาง

โซน
โซนเงียบ Quiet Zone
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat
Forward Zonde
Forward Zonde
After Zone
*After Zone แถวทางออก Exit Seat

โซน
โซนเงียบ Quiet Zone
Forward Zonde
*After Zone แถวทางออก Exit Seat

Airbus A330
แถวที่
7 ABC DFG HJK
15 HJK
16 DFG
17 ABC
34 DFG
35 ABC HJK
Airbus A332
แถวที่
1 DFG
2 ABC HJK
14 ABC DFG HJK
30 ABC DFG HJK

ราคา ต่ อเที่ยว ต่ อท่ าน
2,500 บาท
2,350 บาท
2,350 บาท
2,350 บาท
2,250 บาท
2,250 บาท

ราคา ต่ อเที่ยว ต่ อท่ าน
2,500 บาท
2,500 บาท
2,350 บาท
2,250 บาท

ส าคั ญ :*ที่ นั่ ง ในแถวที่ 15(H,J,K) 35( A,B,C,H,J,K ) และ 30( A,B,C,D,F,G,H,J,K) จะอยู่บ ริ เวณประตู ท างออกฉุ ก เฉิ น
ผูโ้ ดยสารที่นงั่ ในแถวทางออกฉุกเฉิ น จะต้ องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ ดงั ต่ อไปนี้
- เป็ นผูท้ ี่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือลูกเรื อในกรณี ฉุกเฉิ นได้
- เป็ นผูท้ ี่สามารถเข้าใจคาแนะนาในกรณี ฉุกเฉิ นทั้งแบบที่เป็ นเอกสาร/คาพูดได้
- เป็ นผูท้ ี่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
- เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้กาลังตั้งครรภ์
- เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้เดินทางมากับครอบครัว/ทารก และ/หรื อ เด็ก
- เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้ซ้ื อที่นงั่ เสริ ม
เนื่องด้ วยเหตุผลด้ านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิ ทธิ์ในการกาหนดที่นั่งใหม่ บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่ มคี ุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ ที่กล่ าวไว้ ข้างต้ น
หมายเหตุ: ราคาค่าที่นงั่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูก่ บั สายการบิน

การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
ประกาศสาคัญ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู ้
จัดได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใด หรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่น) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ การคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การเดินทางครั้งนีจ้ ะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป กรณี ไม่ถึง
- ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การ โดยทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
- หรื อส่ งจอยน์ทวั ร์ กบั บริ ษทั ที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรื อเลื่อน หรื อยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั จะทาการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษทั จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชาระค่าบริ การชาระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า
และบริ ษทั ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรับราคาค่าบริ การขึ้นในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิ ของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ูบบุหรี่ / ปลอด
บุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความพร้อมให้บริ การของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิ ทธิ ใน
การจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้เวลา
ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึ่ ง
อาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน้ าดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อในวันที่ทาทัวร์เต็มวัน เริ่ มในวันที่2ของการเดินทางรวมจานวน3ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ10-12ชัว่ โมง อาทิเช่น เริ่ ม
งานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยว
ตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริ ษทั ฯได้ทาไว้สาหรับความคุม้ ครองผูเ้ ดินทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริ ษทั ฯได้ และทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกัน
สุ ขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
18. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผู ้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ

