HOKKAIDO WINTER
(ICE BREAKER)

มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ี

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เทศกาลน้ าแข็ง
 SOUNKYO KANKO HOTEL OR SIMILAR CLASS

น้ าตกกิงกะ และ น้ าตกริวเซ – ล่องเรือตัดน้ าแข็ง
 ART ASAHIKAWA HOTEL OR SIMILAR CLASS

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแล็ต
ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์

เช้า
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 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS

วันที่หา้

ศาลเจ้าซัปโปโร –ทาเนี ยบรัฐาบาลเก่า – หอนาฬกิ าโบราณ – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ น่
 APA SUSUKINO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

วันที่หก สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.00-15.50

กำหนดกำรเดินทำง
15 – 20 มีนาคม 2561
~1~

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 (1) กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
20:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์
C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการ
บินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 (2)
สนามบินชิโตเสะ
– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เทศกาลน้ าแข็งโซอุนเคียว
08:30
ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ ... นําท่านเดินทางสู่ “สวน
สัตว์อาซาฮิยาม่า ” เป็ นสวนสัตว์แห่งเมืองหนาวท่านจะได้
เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงสัตว์ท่อี าศัย
อยู่ในโซนขั้วโลก ... นําท่านตื่นตากับ “นกเพนกวิน ” เดิน
อวดความน่ารักภายในสวนสัตว์ให้ ทา่ นได้ บันทึกภาพอย่าง
ใกล้ ชิดกับเจ้ าเพนกวินและอุโมงค์ใต้ นาํ้ ที่ทา่ นจะได้ ชม
เพนกวินว่ายนํา้ ได้ อย่างใกล้ ชิดถึง 360 องศา ... “หมีขาว
ขั้วโลก” ที่เดินอวดโฉมให้ ทา่ นชมความน่ารักที่หาชมได้ ยากไม่ต้องไปไกลถึงขั้วโลก ... พร้ อมชมความซุกซน
ของ “แพนด้าแดง” ... เฝ้ าชมความสง่างามของ “เสือพันธุไ์ ซบีเรีย่ น ”และ “ฝูงสุนขั จิ้ งจอง ” ... นอกจากนี้
ท่านจะได้ พบกับสัตว์พ้ ืนเมืองหายากอีกมากมาย เช่น นกกระเรียนพื้นเมือง นกฮูก เหยี่ยว และสิงโตทะเล...
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง “โซอุนเคียว” หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักที่อยู่ทา่ มกลางหุบผาสูงและยังอยู่ใน
เขต “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั ” ... เพื่อนําท่าน
เดินทางชม “เทศกาลน้ าแข็งโซอุนเคียว ” (Sounkyo
Hyobaku Matsuri) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุน
เคียว ... โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทาํ จากหิมะ
และนํา้ แข็ง อาทิ เสานํา้ แข็ง อุโมงค์นาํ้ แข็ง และโดม
นํา้ แข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตลอดแนวแม่นาํ้ อิชิคาริ
ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟหลากสีงดงามตระการตา
รวมถึงการเต้ นรําของชนเผ่าพื้นเมืองของชาวไอนุ , การ
ตีกลองเฮียวบาคุ และการจุดดอกไม้ ไฟเฉลิมฉลอง นอกจากนี้เมืองโซอุนเคียวยังเป็ นแหล่งนํา้ แร่ออนเซนที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังของญี่ปุ่น ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนับล้ านเข้ ามาตากอากาศ แช่นาํ้ แร่เพื่อสุขภาพ
และบํารุงผิวพรรณ ...
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ าแร่ทีค่ นญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าจะ
ช่วยกระตุน้ การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผวิ พรรณดีขึ้น**
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 (3)
น้ าตกกิงกะ
และ น้ าตกริวเซ – ล่องเรือตัดน้ าแข็ง
เช้า รับประทานอ
าหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
~2~

นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง ” ที่มีภมู ิประเทศ
เป็ นภูเขาไฟที่สงู สลับซับซ้ อน และมีแนวลําธารที่ไหลผ่านช่องผา
ลงมาเป็ น “น้ าตกกิงกะและน้ าตกริวเซ ” อันงดงามด้ วยสายนํา้
ที่ตกจากหน้ าผาสูงกว่า 100 เมตร ซึ่งจะจับตัวเป็ นนํา้ แข็งในช่วง
ฤดูหนาว นํา้ ตกกิงกะ และนํา้ ตกริวเซนี้ถือเป็ นนํา้ ตกที่เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโซอุนเคียว สายนํา้ ที่พรั่งพรูออกมานั้นเมื่อ
ต้ องแสงอาทิตย์จะดูงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้ า
มีผ้ ูให้ สมญานามกับนํา้ ตกทั้งสองนี้ว่า นํา้ ตกผู้ชายและนํา้ ตกผู้หญิง เป็ นนํา้ ตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน
100 ของญี่ปุ่น
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านพบกับประสบการณ์ใหม่ “ล่องเรือตัดน้ าแข็ง ” เป็ นไฮไลท์
หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเล
นํา้ แข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเลโอคอทสก์ นํานักท่องเที่ยวไปชม
ก้ อนนํา้ แข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในช่วงปลายฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม เดิมเรือนี้ใช้ เพื่อสํารวจนํา้ มันในรัฐอลาสก้ า ...
โดยเรือจะล่องไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันส่วนหัวของเรือก็จะทํา
หน้ าที่ตัดธารนํา้ แข็งออกด้ วย ให้ ทา่ นได้ ชมความสวยงาม
เพลิดเพลิน และเก็บภาพเป็ นที่ระลึกของธารนํา้ แข็งที่ทะเลโอโฮคซึ่งถือว่าเป็ นความงามที่ธรรมชาติได้ สร้ างขึ้น
อย่างแท้จริง ...
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : ART ASASHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 (4)

เช้า

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี
ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ – ช้อปปิ้ งเจอาร์ ทาวเวอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ” ศูนย์กลางการค้ าทางนํา้ ที่โดดเด่นที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด ... ระหว่างทางท่าน
จะได้ เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น
จากนั้นนําท่านแวะชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ ถูกใช้ เป็ นเส้ นทางในการ
ขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ ทา่ นเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตาม
อัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม ... จากนั้นนําท่านเดินถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ
“นาฬิกาไอน้ าโบราณ ” สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ... ซึ่งเป็ น ของขวัญจากเมือง
แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดามอบให้ กบั เมืองโอตารุ ... นาฬิกาจะ มีเสียงดนตรีดังขึ้น ทุกๆ 15 นาทีและจะ
พ่นไอนํา้ ออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอนํา้ อีกเรือนที่ลอนดอน ... อิสระให้ ทา่ นเดินชมได้ ตาม
~3~

อัธยาศัย ... พร้ อมนําท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งแก้วและกล่องดนตรี ” ท่านจะได้
ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่งที่ทาํ มาจากแก้ วมากมายหลากหลายรูปแบบที่งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือก
ชม “กล่องดนตรี ” รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะพร้ อมทั้งชม “การสาธิต ” การผลิตเครื่อง
แก้ วด้ วยช่างผู้ชาํ นาญการ ... อิสระให้ ทา่ นได้ “เลือกซื้ อเลือกชม” สินค้ าที่ผลิตจากเครื่องแก้ วต่างๆ ติดไม้ ติด
มือฝากคนทางบ้ าน
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง “ซัปโปโร” เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปใน
ญี่ปุ่นซึ่งได้ รับคําแนะน่าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ... ระหว่างทางนําท่านแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิ
ยะ” ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮ็อกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีช่ ือที่สดุ และเป็ นที่ร้ ูจักกันใน
หมู่ของผู้ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา รวมทั้งวิธกี ารทําช็อคโกแล็ต แบบ
สดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกันอีกด้ วย ... นําท่านช้ อปปิ้ งที่ “เจอาร์ ทาว
เวอร์” เป็ นห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่และโรงแรมที่สร้ างเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟซัปโปโระ มีร้านค้ ากว่า 600
ร้ าน มีโรงภาพยนต์โรงแรมมีจุดชมวิวที่ช้ันสูงสุดชั้น T38 ที่น่ีสามารถชมวิวเมืองซัปโปโระได้ 360 องศา วิว
กลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ
ภัตตาคาร
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 (5)
ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – ช้อปปิ้ งซู ซูกิโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ศาลเจ้ าชินโตเก่าแก่ของเมืองฮอกไกโด ถูกสั่งให้ สร้ างในสมัยเมจิ
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนั้นต้ องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้ าได้ ถูกสร้ างขี้นมาเพื่อเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นําท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้ าแห่งนี้ท่ปี ลูกต้ นซากุระนานาพันธุไ์ ว้
มากมายที่พร้ อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร ... จากนั้น นําท่านสู่ “ทาเนียบรัฐบาลเก่า ”
เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาล
แห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อฐิ ไปจํานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาํ การ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาํ การหลังใหม่
เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้ รับ
การบูรณะซ่อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้ วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่แี ห่ง อาคารหลังนี้จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2512
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่

แล้ วนําท่านผ่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิกาโบราณ ” เมืองซัปโปโร ซึ่งสร้ างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.
1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น
ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยัง ได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ นสมบัติลาํ้ ค่าทางวัฒนธรรมที่
สําคัญของญี่ปุ่นอีกด้ วย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ย่านช้ อปปิ้ งและแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ท่สี ดุ ใน
แถบฮอกไกโด “ซึซึกิโนะ” ที่มีร้านค้ า มากกว่า 4,500 ร้ านให้ ทา่ นได้ เลือกจับจ่ายซื้อของมากมาย เช่น ร้ าน
Big Camera จําหน่ายกล้ องดิจิตอล เครื่องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้ าน 100 เยน ร้ าน UNIQLO ขาย
เสื้อผ้ าแฟชั่นวัยรุ่นร้ าน Matsumoto Kiyoshi ขายยาและเครื่องสําอาง อาทิ Shisedo, Kose, Kiss, SKII,
Kanebo อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้ วยเมนูบุฟเฟ่ ต์ปูยักษ์ฮอกไกโดอันเลื่องชื่อ
ปูทาราบะ ปูสไุ ว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุ้งทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน ของ
หวาน เค้ กหน้ าต่างๆ มุมเครื่องดื่ม (ไม่รวมแอลกอฮอล์ ) รับประทานได้ อย่างไม่อ้นั ***
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 (6)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ชิโตเสะ
10:30
เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
16:30 ถึง
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราคาบริ
การ
่

***สํ าหรับผู้เดินทางตัง้ แต่ 25 ทานขึ
น
้ ไป***
่

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่านละ

15 – 20 มีนาคม 2561

49,900.-

46,900.-

43,900.-

8,000.-

***กรณีมต
ี ว
๋ ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
20,000.-บาท ***
้
่
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
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6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
 สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
 ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจาํ นวนผู้เดินทางครั้งละ 25 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจาํ นวนไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่สดุ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
 ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนํามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทํางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทํางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทํางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปนตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพํานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ่ี
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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