HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA 6D4N
ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย...

ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่ มีวันอิสระ
เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ ม
ละลานตากับดอกไม้ หลากสายพันธ์ ณ ชิคไิ ซโนะโอกะ
สัมผัสความน่ ารั ก ของสัตว์ เมืองหนาว ณ สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า
ลิม้ รสความอร่ อยของราเมนต้ นตารั บที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติดอนเมือง

20.00 น

พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA
X เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น

ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปนุ่ เที่ยวบินที่ XJ620
(บริ การอาหารร้ อน พร้ อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)

วันที่ 2

สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์ มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุ บุโนะโอะกะ – บ่ อนา้ สี
ฟ้ า – เมืองอาซาฮิคาว่ า – อิออน ทาวน์

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากร เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ นาท่านเข้ าชม ฟาร์ มโทมิตะ (Farm Tomita) เป็ นจุดชมดอกลาเวนเดอร์ ที่ดีที่สดุ มีวิวทิวทัศที่
สวยงามจากฉากหลังเป็ นภูเขาโทกะชิ ใกล้ ๆกับทุ่งดอกไม้ ยงั มีร้านกาแฟ ร้ านค้ าจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ อีก
ด้ วย อาทิ ซอฟท์ครี มลาเวนเดอร์ พุดดิ ้งลาเวนเดอร์ เครื่ องดื่มซ่าๆ อย่างโซดาลาเวนเดอร์ และอีกมากมาย นอกจากจะมี
ชื่อเสียงเรื่ องการปลูกลาเวนเดอร์ แล้ ว ฟาร์ มโทมิตะยังมีการพัฒนาดอกไม้ อีกหลากสายพันธุ์ให้ ผลิดอกออกใบและสีสนั
ที่สวยสดงดงาม ดังจะเห็นได้ จากทุง่ ดอกไม้ 7 สี หรื อ ทุ่งอิโรโดริ (Irodori Field) ที่มีทงสี
ั ้ มว่ ง สีขาว สีแดง สีส้ม สีชมพู
ฯลฯ งดงามดัง่ สายรุ้งเลยทีเดียว
จากนันเดิ
้ นทางสู่ สวนชิคิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) สวนดอกไม้ สดุ สวยแห่งเมืองบิเอะ ที่สวนแห่งนี ้มีชื่อเรี ยกอีก
อย่างว่า เนิ นสี่ฤดู เนื่องจากมีดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์จดั เรี ยงสลับสีกนั อย่างสวยงาม และดูได้ ตลอดทุกฤดูกาล
นัน่ เอง สวนดอกไม้ ขนาดใหญ่มีพื ้นที่ 7 เฮคเตอร์ ในช่วงฤดูร้อนเต็มไปด้ วยดอกไม้ ที่บานสะพรั่ง อิสระให้ ท่านชมและ
เก็บภาพความสวยงามของดอกไม้ นานาพรรณตามอัธยาศัย ณ สวนแห่งนี ้ท่านสามารถเลือกเพลิดเพลินไปกับกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การนัง่ รถ Norokko (รถลากที่ถกู ลากโดยรถแทร็ คเตอร์ ) นัง่ รถกอล์ฟสาหรับ 4 ท่าน หรื อจะเลือกเล่นรถ ATV
ก็ ได้ (ราค าเค รื่ อ งเล่ น ไม่ รวม อ ยู่ ใน ราค าทั วร์ มี ค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ ม เติ ม ป ระม าณ 500 -2000 เย น
http://www.shikisainooka.jp/en/)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
เดินทางสู่ เนินเขาเซรุ บุโนะโอะกะ（Zerubu no Oka） ซึ่งเต็มไปด้ วยดอกไม้ สีสนั สดใสไม่วา่ จะเป็ นดอกซัลเวีย
ดอกพิทูเนีย หรื อดอกแมร์ รี่โกลด์ ทาให้ มีชื่อเรี ยกว่า งานผ้ าลายดอกไม้ อิสระให้ ท่านชมความสวยงามตามอัธยาศัย
หรื อสามารถเสียค่าบริ การเพิ่มเพื่อใช้ บริ การรถชมวิวได้ (มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม ไม่รวมค่าทัวร์ )
เดิ น ทางสู่ สระอะโออิ เคะ (Aoiike) หรื อ บ่ อ น า้ สี ฟ้ า (Blue Pond) ตัง้ อยู่ฝั่ ง ซ้ า ยของแม่ น า้ Bieigawa ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตังชื
้ ่อตามสีของน ้าที่เกิดจากแร่ ธาตุตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ ้นจากการกันเขื
้ ่อ น
เพื่อป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ทีป่ ะทุขึ ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง ไฮไลท์ !!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อ

น ้าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้ สงู จานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของน ้าในบ่อ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่ า เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ ชื่อว่าหนาวเย็น
ที่สดุ ในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปนุ่ จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาด
ใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อ
ของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์

ที่พัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3

สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า – โรงงานชีสฟูราโน่ – พิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ า - นา้ ตก
ริวเซย์ และนา้ ตกกิงกะ - อิออน ทาวน์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ นาท่านสู่ สวนสัตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ เข้ า ชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลาย
มุม มอง เป็ น เอกลัก ษณ์ ที่ ไม่เหมื อ นสวนสัต ว์ แห่งอื่ น ๆ ไฮไลท์ !!! ได้ แก่ อุ โมงค์ แก้ ว ผ่ านสระว่ ายน า้ ของเหล่ า
เพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้ โลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจน อิสระให้ ทา่ นชมความน่ารักของสัตว์ประเภทสัตว์อื่นๆ ได้ ตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์ และได้ รับการกล่าวขานถึงความ
อร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ่ ้ านราเมนอาซาฮิคาว่าได้ ถือกาเนิดขึ ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่อดังของ
เมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้ านมาอยูร่ วมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว
ไฮไลท์ !!! หมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดังขัน้ เทพไว้ ในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอ
หมู่บ้านแห่งนี ้ให้ สาหรับผู้ที่สนใจได้ มาศึกษาอีกด้ วย ทุกๆ ร้ านจะสร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของร้ านตนเองขึ ้นมาเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของลูกค้ า เช่น ร้ าน Asahikawa Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้ าที่เก่าแก่ที่สดุ
ในอาซาฮิคาว่า หรื อจะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ที่เชื่อมัน่ ในน ้าซุปของตัวเองว่าเป็ นหนึง่ ไม่แพ้ ใครที่สาคัญ ราเมง
ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ ปนุ่ เพราะด้ วยความที่กินง่ ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึ งเป็ นที่ถูกใจของคน
ญี่ปนทุ
ุ่ กเพศทุกวัย

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบ้านราเมง
เดินทางสูเ่ มืองฟูราโน่ เข้ าชม โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เข้ าชมขันตอนการผลิ
้
ตชีสท้ องถิ่นคาเม
มเบิร์ท (camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ ้มรสตัวอย่างชีสในร้ านค้ าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสีดา ที่
ทาจากหมึกของปลาหมึก จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์ (ตรงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของ
ฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ ปนุ่

อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน ชม นา้ ตกริวเซย์ และนา้ ตกกิงกะ ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความงามของน ้าตกแห่ง
นี ้ในช่วงหน้ าหนาว ที่บริ เวณน ้าตกจะเต็มไปด้ วยหิมะขาวโพลน แล้ วสายน ้าบางจุดก็จะกลายเป็ นน ้าแข็ง ซึ่งดูสวยและ
แปลกตาไปอีกแบบนึง โดย น้าตกกิงกะ ถือเป็ นตัวแทนของสตรี เพศ เพราะ สายธารที่ไหลลงมานันสวยงาม
้
อ่อนช้ อย
มีจงั หวะจะโคน ประหนึง่ การแสดงของเกอิชาในชนชันสู
้ ง และ น้าตกริวเซโนะทาคิ คือตัวแทนของบุรุษเพศ เด็ดเดี่ยว
รุนแรง เที่ยงตรง แต่งดงาม ประหนึ่งสะเก็ดดาวตกจากคืนรัตติกาลอันมืดมิด จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ณ อิออน ทาวน์
(ตรงข้ ามโรงแรม) ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ
ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ ้นชื่อของญี่ปนุ่ อย่าง คิทแคท สามารถหาซื ้อได้ ที่นี่เช่นกัน
เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน์

ที่พัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ - ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ – ร้ าน
สินค้ ามือสอง – ดิวตีฟ้ รี – ช้ อปปิ ้ งซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตังอยู
้ ่บนที่ลาดต่าของ
ภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรื อ โอตารุ อุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร้ านอาหารเรี ยงรายอยู่
ไฮไลท์ !!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี ้สร้ างเมื่อปี 1923 โดยสร้ างขึ ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ น
เส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามาเก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลองครึ่ งหนึ่งเพื่ อทาถนนหลวงสาย 17
แล้ วเหลืออีครึ่ งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรี ยบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2
เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปู (4)
นาท่านเดินชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ เป็ น !!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ ที่สดุ ของ
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่อ งดนตรี ในญี่ ปุ่ น โดยตัว อาคารมี ค วามเก่ าแก่ สวยงาม และถื อ เป็ น อี ก หนึ่งในสถานที่ ส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ เมือง ชม โรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิ ตังอยู
้ ่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน

โดยในอดีตนันจุ
้ ดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรื อ แต่ปัจจุบนั นี ้เป้าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้
หรื อของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่ าแก้ วคิตาอิชิเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สดุ ของเมือง โดยก่อตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 1901
ท่ามกลางโรงเป่ าแก้ วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของโรงงานแห่งนี ้ก็คือโคมไฟแก้ วและลูกบอล
แก้ วนัน่ เอง นอกจากนี ้ยังมีสอนวิธีการเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย เดินทางสู่ ร้ านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี ้ เพลิดเพลิน
กับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ ตูนแมวชื่อดัง คิตตี ้ ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าและถ่ายรู ปตาม จากนันน
้ าท่านพบกับ
ร้ านสินค้ ามือสอง ภายในร้ านจะมีจาหน่ายสินค้ าสภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬิกา รองเท้ า และข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ
ภายในบ้ าน เครื่ องจามชาม ชุดกาแฟ ซึง่ ส่วนใหญ่ เป็ นสินค้ าที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศญี่ปนุ่ อิสระให้ ทา่ นเลือกซื ้อ
สินค้ าตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ดิวตีฟ้ รี อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี ทัง้ เสื ้อผ้ า น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนันน
้ าท่านสูย่ ่าน ซูซกู ิโนะ (Susukino) ย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ที่สดุ ของภาคเหนือในประเทศญี่ปนุ่ และ
ถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สดุ ของเมืองซัปโปโรอีกด้ วย โดยอยู่ถดั ลงมาทางใต้ จากสวนโอโดริ ราวๆ 500 เมตร
และอยู่รอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดิน Susukino ในเวลาค่าคืนบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆในย่านนี ้จะเปิ ดไฟประชัน
กัน สีสนั ละลานตาดึงดูดลูกค้ ากันเต็มที่ รอบๆบริ เวณนีม้ ีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ ยามราตรี ทัง้
ไนต์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด รวมกันมากกว่า 4,000 ร้ าน ตังอยู
้ ่ในตรอกซอกซอย บางร้ านก็ซอ่ นอยูใ่ น
ตึกต้ องขึ ้นลิฟต์ไป แต่ก็มีพนักงานออกมาเรี ยกลูกค้ าเสนอเมนูและบริ การของร้ านตนเองอยูร่ ิ มถนนเต็มไปหมด
เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ซูซูกิโนะ

ที่พัก

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – มิตชุยเอาเล้ ตท์ – ที่ทาการรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด - ผ่ านชม หอนาฬิกา
โบราณ - ถนนทานุกิโคจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
จากนันน
้ าท่านสู่ ตลาดปลานิโจ (Nijo Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ตงแต่
ั ้ ปี 1903 ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองซัปโปโร ครอบคลุม
พื ้นที่เมือง 1 บล็อค เป็ นที่นิยมสาหรับชาวบ้ านและนักท่องเที่ยว ซึง่ จะแวะเวียนไปที่ตลาดเพื่อจับจ่ายผลผลิตในท้ องถิ่น

และอาหารทะเลสดๆ เช่น ปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และปลาทะเลสดๆ นาท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ
เดิมชื่อ ศาลเจ้ าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้ าชินโตนี ้คอยปกปั กษ์ รักษา
ให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้ จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี จากนันสู
้ ่ มิตชุยเอา
เล้ ตท์ เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้ าแบรนด์ต่างๆ จาหน่ายเสื ้อผ้ าผู้หญิง ผู้ชาย
เด็ก กระเป๋ า รองเท้ า และมีร้านอาหารให้ เลือกมากมาย
เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ มิตชุยเอาเล้ ตท์
นาท่านสู่ ที่ทาการรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้ างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใน
ไม่กี่อาคารของญี่ ปนในสมั
ุ่
ยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรู หรา ด้ านหน้ ามีสญ
ั ลักษณ์ดาวห้ าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อมที่ร่มรื่ น เรี ยงรายด้ วยต้ นซากุระ และต้ นแปะก๊ วย อาคารแห่งนี ้เคยเป็ นที่ทาการรัฐบาลท้ องถิ่นสมัยบุกเบิก
เกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าชมห้ องทางานต่างๆ และหอสมุดเก็ บบันทึกทางราชการ ผ่ านชม หอ
นาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและหอนาฬิกาสร้ างขึ ้นจากไม้ ออกแบบและบริ จาคให้ โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปี
หลังจากที่มีการสร้ างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตังในปี
้
1881 จากบริ ษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นาท่าน
ชม สวนโอโดริ ซึ่งตัง้ อยู่ใจกลางเมืองที่ตงั ้ อยู่ท างด้ านตะวัน ออกและกว้ างไปจนถูก ฝั่ งตะวัน ตกของตัวเมื องเป็ น
สวนสาธารณะที่แบ่งตัวเมืองเป็ นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็ นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ ดอกไม้ ประดับปลูกไว้ งดงาม
รวมทังน
้ ้าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้ งตังไว้
้ ให้ ชมสลับกับม้ านัง่ ที่มีให้ เลือกนัง่ พักผ่อน ท่านสามารถขึ ้นลิฟท์สู่
SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโรโดยมีสวนโอโดริ เป็ นพระเอกของเมือง (มีค่าใช้ จ่าย 750
เยน) อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนทานุ กิโคจิ เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพืน้ ที่ทงั ้ หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมี
ร้ านอาหารมากมาย ทั ง้ ยังเป็ นศูน ย์ รวมของเหล่ าวัย รุ่ น ด้ วย เนื่ องจากมีเกมเซ็น เตอร์ และตู้ห นี บตุ๊ กตา
มากมาย ร้ อนดองกี ร้ าน 100 เยน นอกจากนันที
้ ่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ทานุกิโคจิ

ที่พัก

QUINN TESSA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6

สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

10.00 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินแอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ XJ621

15.50 น.เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

+++++++++++++++++++++++++++++++
สาหรับลูกค้ าท่ านที่ไม่ เอาตั๋วเครื่องบิน หักค่ าตั๋วออก 10,000 บาท

ฤดูหนาวในญี่ปุ่นมีข้อควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ ว สี่โมงเย็นก็มืดแล้ ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาให้ ดี และถ้ าเที่ยวกลางแจ้ ง เวลาเดินบนหิมะจะลืน่ ต้ องระวัง แว่นควรจะต้ องมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างจ้ าสะท้ อนเข้ าตาได้
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง **

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

กรุ๊ ปไซต์

22-27 มิถนุ ายน 2561

33,888.-

9,000

34+1

25-30 มิถนุ ายน 2561

32,888.-

9,000

34+1

29 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 2561

36,888.-

9,000

34+1

02-07 กรกฎาคม 2561

36,888.-

9,000

34+1

06-11 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

31+1

09-14 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

13-18 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

16-21 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

20-25 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

23-28 กรกฎาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

30 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561

38,888.-

9,000

34+1

03-08 สิงหาคม 2561

35,888.-

9,000

34+1

06-11 สิงหาคม 2561

37,888.-

9,000

34+1

10-15 สิงหาคม 2561

38,888.-

9,000

31+1

13-18 สิงหาคม 2561

36,888.-

9,000

34+1

17-22 สิงหาคม 2561

34,888.-

9,000

34+1

20-25 สิงหาคม 2561

34,888.-

9,000

34+1

24-29 สิงหาคม 2561

34,888.-

9,000

34+1

27 สิงหาคม-01 กันยายน 2561

30,888.-

9,000

34+1

31 สิงหาคม-05 กันยายน 2561

34,888.-

9,000

34+1

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง มิ
อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาพการจราจรในวั นเดินทางนันๆ
้ เป็ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราค่ าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
✓ ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่นวี
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)

ุ่
ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
× ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
× ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
× ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึน้ ต่า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้ คณะ
เดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ทา่ นต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลือ่ น
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน

• หากไม่ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ ทีร่ ออยู่
• หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงือ่ นไข
• เมื ่อท่านชาระเงิ นไม่ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั้ หมด
นีแ้ ล้ว

• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุช่อื พนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนั งสือเดินทาง(Passport) มาให้
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหากไม่
มัน่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลือ่ น ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และกรณีที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการ
หนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชาระค่าใช้ จ่าย
ส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษัททัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดที่น่ ังของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถ
เข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ REFUND ได้ ) ผู้เดินทางต้ องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
➢ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดีย่ ว (Single) และห้ องคู่ (Twin /
Double) และ ห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักอาจจะไม่ติดกัน
➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมาก และห้ องพักในเมืองเต็ม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
➢ สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารชันประหยั
้
ด/
Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิข องสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้ องชาระใน
ส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
➢ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ้ว)
➢ กรณี ที่ต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้ จ่ายที่สมั ภาระน ้าหนักเกิน (ท่านต้ องชาระใน
ส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
➢ ทางบริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สาคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบ ก่ อนการเดินทาง)

1. รายการอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่าช้ า ของสายการบิ น โรงแรม ที่ พัก การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่ว่าจะด้ วย
สาเหตุใดๆ ก็ ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุ การณ์ ที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม จากทางบริ ษั ท ทั วร์ ฯ) โดยทางบริ ษั ทจะค านึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
2. หากท่ านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทังๆ
้ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้ บริ การอยู่เป็ นปกติ ทางบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืน
ค่ าใช้ จ่าย เนื่องจากทางบริ ษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายไปล่วงหน้ าแล้ ว
4. บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณีดงั นี ้
➢ กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมือง ห้ ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ ามนาเข้ าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามเดินทาง
➢ กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
➢ กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมือง ให้ กับชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ใน
ประเทศไทย

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุ รกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯ จัดการให้ )
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้

3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ า
และบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อนการเดินทาง
มิฉะนันบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ อง
ให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปนุ่ หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึง่ อาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่ม
เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ใบจองทัวร์ / BOOKING FORM

รายการทัวร์ .................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จานวนผู้เดินทางทังหมด.................คน
้

(ผู้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จานวนห้ องพักที่ใช้ ทงหมด.............ห้
ั้
อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)

รายชื่อผู้เดินทาง (กรุ ณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่ างถูกต้ องตามหนังสือเดินทาง เรียงตามห้ องพัก)
ล า ดั
บ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)

วันเกิด (ว/ด/ป)

7
8
9
10
หมายเหตุ

กรุณาแจ้ งความประสงค์อื่นตามที่ทา่ นต้ องการ อาทิเช่น

อาหาร

 ไม่ทานเนื ้อวัว  ไม่ทานเนื ้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอื่นๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ ารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวร์ เรียบร้ อยแล้ ว

ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง
(..............................................................)

