กาหนดการเดินทางวันที่ 5 – 9,6 – 10,12 – 16,19 – 23,20 – 24 ธันวาคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
5 วัน 3 คืน
20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1-2 เคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ
ท่านและอานวยความสะดวกด้านการเช็คอินหมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื่ องออก 45 นาที และ
ไม่ มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้นผู้โดยสารจาเป็ นต้ องพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ าง
น้ อย 1 ชั่วโมง
23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญีป่ ุ่ น โดย สายการบินไทย (TG) เทีย่ วบินที่ TG 670 (ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเซะ – ป้อมโกะเรียวคะคุ – นั่งกระเช้ าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ – เทศกาลไฟฮาโกดาเตะ
เนินเขาฮาจิมัง – ออนเซน
(L/D)
08.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น (เวลาเร็วกว่ าเมืองไทย2ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธี
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว..นาท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่
ทาการการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็ นประตูดา้ นทิศใต้สู่ ฮอกไกโด ซึ่งมีบรรยากาศบ้านเมืองที่มี
กลิ่นอายของต่างประเทศและเป็ นลักษณะพิเศษของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อาคารต่างๆ
ที่จารึ กประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล อาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบ่อ
น้ าพุร้อน ฯลฯ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญีป่ ุ่ น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ น
เมืองใหญ่อนั ดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด ตั้งอยูร่ ิ มเชิงเขาฮาโกดาเตะ ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน เมื่อมองลงมาจาก
ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) จะได้เห็นเมืองที่สวยงาม จนคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวยกให้เป็ น 1 ใน 3
วิวยามค่าคืนที่สวยสุ ดยอดในโลก จากนั้นนาทุกท่านขึ้นหอคอย โกะเรียวคะคุ ด้วยความสูงระดับ 107 เมตร จึง
เป็ นยอดนิยมที่เหล่านักท่องเที่ยวจะขึ้นหอคอยเพื่อชมและถ่ายภาพจากมุมสูง ของป้ อมโกะเรี ยวคะคุแบบ 360
องศา จากหอสังเกตการณ์บนชั้นที่สูงที่สุดของหอคอย คุณสามารถเห็นรู ปร่ างดาวของโกะเรี ยวคะคุได้ชดั เจน
และภูเขา Hakodate,ช่องแคบ Tsugaru และภูเขาอื่นๆ ในหอสังเกตการณ์มีพ้นื ที่จดั แสดงการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโกะ
เรี ยวคะคุ หอสังเกตการณ์ป้องกันด้วยแก้วที่มีความแข็งแรง ยังมีร้านกาแฟและร้านขายของที่ระลึกด้วย ป้อม
โกะเรียวคะคุ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริ เวณนั้นเป็ นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจาก
ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปื นใหญ่นนั่ เอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้ อมสร้างตามสไตล์
ตะวันตก สร้างขึ้นในปี สุ ดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้ องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคาม
จักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอานาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้ อมแห่งนี้
กลายเป็ นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผูส้ าเร็ จ
ราชการ และกองกาลังของรัฐบาลเมจิที่จดั ตั้งขึ้นใหม่หลังจากป้ อม
แห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะโดย กระเช้ าไฟฟ้า (Ropeway) นี่คอื
กระเช้ าไฟฟ้าทีด่ ีทสี่ ุ ดติด 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่นเลยนะครับ เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิว
ทิวทัศน์เมืองสวยที่สุดในประเทศ ตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้าง จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะนี้
ในฤดูหนาวจะ ขึ้นไปได้แต่รถกระเช้า (Ropeway) เท่านั้น ถนนจะปิ ดเพื่อป้ องกันอันตรายขณะหิ มะตกจากนั้น
นาท่านชมเทศกาลประดับไฟเมืองฮาโกดาเตะ “ Hakodate Illumination” ด้วยถนนที่สวยแปลกตาและสว่าง
ไสวไปด้วยดวงไฟประดับกว่า 50,000 ดวง คุณจะได้ดื่มด่ากับทัศนียภาพยามค่าคืนที่งดงามราวกับความฝันซึ่ง
หาไม่ได้ที่ไหนนอกจากฤดูหนาวที่ฮาโกดาเตะ ต้นไม้ที่ปลูกในบนเนินถนน เช่น ฮาจิมงั
ซากะ และนิจุกเค็นซากะ จะถูกประดับด้วยดวงไฟ ซึ่งจะเปล่งประกายระยิบระยับยิง่
กว่า ในวันที่หิมะเพิ่งตกจนกองสูงบนพื้น ไฟที่ประดับตามต้นไม้จะเปิ ดตั้งแต่เวลา
17.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. จากนั้นนนาท่านเข้าสู่ที่พกั IMAGIN HAKODATE
HOTEL 4* หรือเทียบเท่ า

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม เมนูบัฟเฟต์ และ บัฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ หลังอาหารอิสระพักผ่ อนตาม
อัธยาศัย ราตรี สวัสดิ์
วันทีส่ าม
ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – ซิตที้ ัวร์ ย่านประวัตศิ าสตร์ โมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – นิเซโกะ ออนเซน (B/D)
07.00 น. บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร พร้อมเช็คเอ้าท์หอ้ งพัก นาท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อ ของเกาะฮอกไกโด ไม่วา่ จะเป็ นปู-ปลา หลายหลายชนิด
เช่น ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีท้ งั แบบสดและแบบแห้ง หรื อจะเป็ นผลไม้ข้ ึนชื่อตามฤดูกาล
และผักพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรื อท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรื อลิ้มลองไอศกรี มหมึกดาที่เป็ น
ของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย จากนั้นนาท่านชม พื้นที่ต้ งั ของสถานที่สาคัญๆทางประวัติศาสตร์ที่
ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งรกรากยังเกาะฮอกไกโด ไม่วา่ จะเป็ น ศาลาประชาคม,สถานกงสุ ลอังกฤษ,บ้ านเก่าตระกูล
โซมะ และ สวนโมโตมาจิ เป็ นสถานที่ต้ งั สาคัญของอาคารเมืองก็คือ อาคารรัฐบาลฮอกไกโด สาขาฮาโกดาเตะ
จุดไฮไลท์กค็ ือ อาคารแห่งนี้แบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางไสตร์ยโุ รป ก็เนื่องจากว่าเมืองแห่งนี้ใน
สมัยก่อนเป็ นเมืองท่าสาคัญแห่งแรกๆของประเทศที่เปิ ดการค้าขายแบบเสรี กบั หลากหลายเชื้อชาติ ทาให้
สิ่ งก่อสร้างบางสถานที่ในเมืองแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆชาตินนั่ เอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นเป็ น
ที่ระลึก (ถ่ายรูปเฉพาะด้ านนอกไม่ รวมค่ าเข้ าชมภายใน) จากนั้นนาท่านสู่ โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อย
ปี ที่ท่าเรื อริ มทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปัจจุบนั มีการดัดแปลงเป็ นร้านขายของที่ระลึก โรงเบียร์
ร้านอาหาร เมนูเด็ดก็คืออาหารทะเลขึ้นชื่อสดใหม่ทุกๆวัน จัดว่าเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่น่าเดินเล่นชิลล์ๆ หรื อจะนัง่
ทานกาแฟหรื อร้านาอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายร้าน อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางสู่เมืองโอตารุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ระหว่างทางแวะให้ท่านยืดเส้นยืดสาย ณ จุดพักรถที่มี
ห้างเล็กๆคอยบริ การระหว่างทาง เดินทางเข้าสู่ที่พกั Niseko Grand Onsen Hotel 4 * /เทียบเท่ า
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหาร หลังรั บประทานอาหารให้ ท่านผ่ อนคลายกับการแช่ น้าแร่ ธรรมชาติออนเซน
เพื่อผ่ อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทาให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีอีกด้ วย
วันทีส่ ี่
คิโรโระสกี รีสอร์ ท – ซิตที้ วั ร์ โอตารุ – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ – ช้ อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
เทศกาลไฟฤดูหนาว Sapporo white illumination
(B/L)
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ ทในหมู่บ้าน Akaigawa ไม่ไกลเมือง Otaru
แห่งนี้เป็ นอีกหนึ่งสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดีเป็ นสี ขาวละเอียดเหมือนแป้ งท่ามกลางทัศนียภาพที่
สวยงามของภูเขา โดยที่นี่เป็ นรี สอร์ทแห่งแรกและแห่งทีเดียวบนเกาะ Hokkaido ที่มีเจ้าของรี สอร์ทเป็ นคน
ไทย! เยือนลานสกีคโิ รโระ Kiroro สกีรีสอร์ทใหญ่กิจกรรมสนุกลานสกีของที่นี่น้ นั ใหญ่โตไม่แพ้ที่ไหน และ
เช่นเคยคนที่เล่นสกีไม่เป็ นนั้นไม่ตอ้ งเป็ นห่วงเพราะที่นี่มีคอร์สสอนเล่นสกีให้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่แล้วยังมีคอร์ส
สาหรับชาวต่างชาติดว้ ย ให่ท่านได้อิสระกับความสวยงามของหิ มะได้อย่างจุใจ
คา่

หมายเหตุ

ท่ านใดมีความสนใจเดินทางขึน้ กระเช้ า เพือ่ เดินทางตามรอยรักหนังดัง ระฆังขอพร อันตั้งอยู่บนจุดพีค
ของลานสกีคโิ รโระ เป็ นจุดสู งสุ ดของทีน่ ี่ สามารถนั่งกระเช้ าขึน้ ไปได้ แม้ จะไม่ เล่นสกี เพราะมีกระเช้ า
รับลงมาด้ วย ดังนั้น หนาวนีท้ ่ านไม่ ควรพลาดทีจ่ ะขึน้ ไปสั่ นระฆังขอพรเรื่องความรัก ท่ านอาจพบรัดในแดน
ปลาดิบได้ โดยมิรู้ตัว (ค่ ากระเช้ าขึน้ -ลง 2,000 ไม่ รวมในค่าทัวร์ การขึน้ กระเช้ าสู่ ยอดเขาต้ องขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
 คิโรโระสกี รี สอร์ท มีกาหนดการเปิ ดช่วงวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี หากมีการเลื่อนกาหนดเปิ ด
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ หิมะยังตกไม่พอ บริ ษทั ขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง เป็ นท่องเที่ยวใน
ซัปโปโรแทน อาทิ ตึกรัฐบาลเก่า,หอส่ งสัญญาญทีวี (ไอเฟล ฮอกไกโด) หอนาฬิกาโบราณ เเทน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองตากอากาศชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางการ
ประมงที่มีชื่อเสี ยงอีกด้วย เมืองนี้มีเอกลักษณ์ดว้ ยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านชม คลอง
โอตารุ ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็ นท่าเรื อที่คึกคักในช่วงครึ่ งแรกของศตวรรษที่ 20 เรื อลาใหญ่จะถ่าย
สิ นค้าลงเรื อลาเล็กและลาเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทนั สมัยมาขึ้น ก็สามารถ
ขนส่ งสิ นค้าผ่านเรื อลาใหญ่โดยตรงได้เลย จากนั้นสู่ ถนนซาไกมาจิ เป็ นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่
กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ ในระหว่างช่วงพัฒนาฮอกไกโดปลายยุค 1800 ต้นยุค 1900 เมืองโอ
ตารุ เป็ นเมืองท่าเรื อ และการค้าการขนส่ งที่หลากหลาย เต็มไปด้วยบริ ษทั ช้อปปิ้ ง อาคารต่างๆเป็ นแบบสไตล์
ตะวันตก ปัจจุบนั ได้รับการดัดแปลงเป็ นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า และ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัว
อยูท่ างทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดด
เด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จาหนายกล่องดนตรี หลากหลายรู ปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาของแวน
คูเวอร์ต้ งั อยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

13.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูหม้ อไฟโอตารุ หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ซปั โปโร ช้อปปิ้ งกันต่อ ย่ าน
ซูซูกโิ นะ(Susukino) เป็ นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตูป้ าจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ ายร้านค้าสว่างไสวยามค่าคืนจนถึงเที่ยงคืน
เลยทีเดียวตามซอยแคบๆของย่านนี้ มีร้านก๋ วยเตี๋ยวราเมน Yokocho ที่มีชื่อเสี ยงของซัปโปโร และร้านอื่นๆ
หลายร้านให้เลือกลิ้มลองรสชาติ อิสระอาหารเย็น ณ แหล่ งช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่
พัก Smile Hotel Sapporo 4*/หรือเทียบเท่ า จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งจุใจย่าน ทานุกโิ คจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนน
คนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิ มะ แหล่งช้อปปิ้ งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยคุ บุกเบิก เหมาะสาหรับ
จับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโร (โรงแรมอยูใ่ กล้ยา่ นทานุกิโคจิ 700 – 800 เมตร) หรื อ เลือก
เดินชมและถ่ายภาพกับเทศกาลไฟฤดูหนาว Sapporo white illumination เป็ นเทศกาลที่มีอายุเก่าแก่จดั ขึ้น
ครั้งแรกในปี 1981 ด้วยการประดับไฟกว่า 1,000 ดวงที่สวนสาธารณะโอโดริ และมีการจัดงานติดต่อกัน
เรื่ อยมาปัจจุบนั Sapporo White Illumination ถือเป็ นเทศกาลฤดูหนาวที่มีความยิง่ ใหญ่เป็ นอันดับต้นๆ ของ

ประเทศญี่ปุ่น มีการขยายพื้นที่จดั งานและเพิ่มจานวนดวงไฟประดับมากขึ้นในทุกๆ ปี จนเป็ นที่นิยมจาก
นักท่องเที่ยวทัว่ สารทิศที่หลัง่ ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย โดยมีการเนรมิตสวนสาธารณะโอโดริ ให้เป็ นพื้นที่
หลักและสัญลักษณ์สาคัญของงานจนกลายเป็ นสุ ดยอดงานเทศกาลฤดูหนาวราวกับเสกเอาดวงดาวจากท้องฟ้ า
ลงมาไว้ในใจกลางเมืองพร้อมทั้งเพิ่มกิจกรรมอื่นๆ เข้าไปในพื้นที่จดั งานเพื่อดึงดูดผูค้ น สวนโอโดริ อยูห่ ่าง
จากที่พกั 500 – 1,100 เมตร เท่านั้น

วันทีห่ ้ า
สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
เช้ า
บริการประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พร้ อมเช็คเอ้าท์ ห้องพัก

(B)

(กรุณาตรวจสอบสั มภาระให้ เรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิรู้ลมื

****************
กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ
เด็ก 1 ท่ าน
ผู้ใหญ่
พักกับ
พัก 2-3 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน
(เด็กมีเตียง)

เด็ก1 ท่ าน
พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เด็กไม่ มีเตียง)

พักเดี่ยว

5 – 9 ธันวาคม 2561

44,900 .-

42,900 .-

38,900.-

6,000 .-

6 – 10 ธันวาคม 2561

44,900 .-

42,900 .-

38,900.-

6,000 .-

12 – 16 ธันวาคม 2561

42,900 .-

40,900 .-

36,900 .-

6,000 .-

19 – 23 ธันวาคม 2561

42,900 .-

40,900 .-

36,900 .-

6,000 .-

20 – 24 ธันวาคม 2561

42,900 .-

40,900 .-

36,900 .-

6,000 .-

** ราคาเด็ก ใช้ สาํ หรับเด็กที่มีอายุต่าํ กว่ า 12 ปี บริบูรณ์ เท่ านัน้ **
โปรแกรมการเดินทางนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทัง้ นีถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ

อัตราค่ าบริการดังกล่ าว (รวม)
 ค่าตัว๋ โดยสาร TG ( Economy Class) (ในกรณีมีความ ประสงค์อยูต่ อ่ จะต้ องไม่คา่ ใช้ จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)










ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 - 3 ท่าน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้ อมคนขับรถที่ชํานาญเส้ นทาง
ค่าเข้ าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ดื่มที่ญี่ปนท่
ุ่ านละ 2 ขวด / วัน (เช้ า-เย็น)
Wifi Free ตลอดการท่องเที่ยว ครอบครัวละ 1 เครื่ อง (2 – 6 ท่าน/เครื่ อง)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท/อาหารเป็ นพิษ ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและข้ อตกลงของบริ ษัทประกันชีวิต
*** เด็กอายุ
ตํ่ากว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76ปี ขึ ้นไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***ไม่ค้ มุ ครองเด็ก
อายุตํ่ากว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86ปี ขึ ้นไป / ไม่ค้ มุ ครองลูกค้ าจอยทัวร์ ที่เดินทางไปก่อนกรุ๊ปทัวร์ ***
อัตราค่ าบริการดังกล่ าว (ไม่ รวม)






ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษนอกเหนือรายการ
ค่านํ ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (ในกรณีที่มีการยกเลิก วีซา่ ฟรี สําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย)

 ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
 ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ สําหรับผู้ที่ ไปและ/หรื อกลับ ไม่พร้ อมพร้ อมคณะ
 ภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกํากับภาษี)
 ไม่ รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ ท่ เี ดินทางไปจากประเทศไทย ขึน้ อยู่กับความพึงพอใจของท่ านในการบริการ
 ค่ าธรรมเนียมทิปไกด์ +คนขับรถ 3,000 เยน (900 บาทไทย)
เงื่อนไขการจองและการสํารองที่น่ ัง
 จองและชําระ มัดจําท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน นับแต่วนั จอง พร้ อมแจ้ งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้ าหนังสือ
เดินทาง เพื่อยืนยันการเดินทางและรักษาสิทธิ์ตวั๋ โดยสาร หากเกินกําหนดภายใน 3 วัน บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ
 ชําระส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า 15 วันทําการ (ไม่นบั รวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านสละสิทธ์ การจองทุกกรณี (ไม่ คืนเงินมัดจํา)
 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 30 วัน คิดค่าบริ การมัดจําตัว๋ เครื่ องบินทางละ 5,000 บาท

 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 – 16 วันก่อนเดินทางคิดค่าบริ การมัดจํา 10,000 บาท
 กรณีที่มีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน คิดค่าใช้ จ่ายเต็มจํานวน
 คณะผู้เดินทาง 20 ท่านขึ ้นไป พร้ อมมัคคุเทศก์เดินทางพร้ อมคณะ และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการ
เดินทางในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริ ษัท
เงื่อนไขการเดินทาง
- บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิง่ ของห้ าม
นําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย หรื อด้ วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ทา่ นได้ ไม่วา่ จํานวนทังหมด
้
หรื อบางส่วน
- บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่อาจเพิ่มขึ ้นในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั อาทิ เกิดการล่าช้ าของ
สายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบตั เิ หตุร้ายแรงตามธรรมชาติ
ต่างๆ,
การนัดหยุดงาน, ปั ญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นเหตุอนั
เกิดขึ ้นเหนือการควบคุมของบริ ษัท
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ , กําหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตาม
ความเหมาะสม และความจําเป็ นที่เกิดขึ ้น โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- คณะผู้จดั การเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า – ออกเมือง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าออกเมืองเป็ นสําคัญ
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชําระค่าใช้ จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด
ซึ่งทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดําเนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
(กรณีตวั๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
++ เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) และห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
++ กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครั ว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair),
เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและ
ครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จําเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้ น กรุณาใส่ในกระเป๋ าเดินทางใบ
ใหญ่ห้ามนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้ าเป็ นต้ น จะถูกทําการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาตให้ ไม่เกิน 10 ชิ ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้ วใส่รวมกันในถุงใสพร้ อมที่จะ
สําแดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ [ICAO]
 หากท่านซื ้อสินค้ าปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ ้นเครื่ องได้
และห้ ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่
จะด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่ องที่พกั ทางบริ ษัทจะ
จัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
 ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ และกําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่
 สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ เช่น เงินสด บัตรเครดิต
 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อได้ ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สําหรั บกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ พร้ อมเอกสารระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
 กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสัน้
 เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ี่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ มีประกันภัยทุกที่น่ ัง ที่น่ ังละ 1,000,000 บาท

