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HOKKAIDO MONBETSU 5D3N
ICE BREAKER PREMIUM
กําหนดการเดินทางเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
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โดยสายการบินไทย (TG)

สัมผัสประสบการณ ลองเรือตัดน้า
ํ แข็ง ณ มอนเบทสึ
อิสระเลนสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน ตามอัธยาศัย
ฟรี!!! ถายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน
ชมความนารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตวอาซาฮิยามา
ลิ้มรสความอรอยของราเมนตนตํารับที่ หมูบานราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ชอปปงจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไมมว
ี ันอิสระ

เดินทางกับคนรูจริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟตขาปูยักษ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
วันเดินทาง

ราคาผูใหญ

พักเดี่ยว

กรุปไซต

08-12 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

08-12 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

09-13 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

09-13 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

10-14 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

12-16 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

13-17 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

13-17 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

14-18 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

14-18 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

16-20 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

19-23 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

20-24 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

20-24 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

21-25 มกราคม 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

21-25 มกราคม 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

25-29 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

27-31 มกราคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1
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29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2562 BUS1

39,388.-

7,900.-

31+1

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2562 BUS2

39,388.-

7,900.-

31+1

11-15 กุมภาพันธ 2562

41,388.-

7,900.-

31+1

12-16 กุมภาพันธ 2562

41,388.-

7,900.-

31+1

18-22 กุมภาพันธ 2562 (New)

39,388.-

7,900.-

31+1

25 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2562

39,388.-

7,900.-

31+1

28 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2562 (New)

39,388.-

7,900.-

31+1

** ปล. ไมมรี าคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ // ราคาเด็กต่ํากวา 2 ป (Infant) 9,000 บาท/ทาน**
**ราคานี้ไมรวมคาทิปไกด 1,500 บาท/ทาน/ทริป**
วันแรก
20.00 น

สนามบินสุวรรณภูมิ
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร D สายการบินไทย มีเจาหนาที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

23.45 น

ออกเดินทางสูสนามบินชิโตเช เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)

วันที่สอง

สนามบินชิโตเช - เมืองฟุราโน – สุนัขลากเลื่อน - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตวอาซาฮิยามา - อิออน
ทาวน

07.55 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
จากนั้นเดินทางสู เมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแหงประกอบกับดินแถบนั้นเปนดิน
ภูเขาไฟ จึงเหมาะแกการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม แตในชวงเวลาที่เปนหิมะ ก็จะ
เปนลานหิมะขนาดใหญสุดลูกหูลูกตา นําทาน ชมความนารักของ สุนัขลากเลื่อน (Dog Sled) ณ ลานสกี
หิมะขาวโพลน อิสระใหทานถายรูปกับสุนัขลากเลื่อน ฟรี!!! นอกจากสุนัขแลว ยังมีสัตวอื่นๆ อาทิ มา เปน
ตน นําทานเดินทางสู เมืองอาซาฮิคาวา เปนเมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด อยูทางตอนกลางของ
เกาะไดชื่อวาหนาวเย็นที่สุดในฤดูหนาวของประเทศญี่ปุน นําทานเดินทางสู นําทานสู หมูบานราเมนอาซาฮิ
คาวา ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษ
หมูบานราเมนอาซาฮิคาวาไดถือกําเนิดขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8
รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว !!ไฮไลท หมูบานราเมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว!!
และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาขอหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมาศึกษาอีกดวย ทุกๆ
รานจะสรางเอกลัก ษณเฉพาะตัวของรา นตนเองขึ้นมาเพื่อดึ งดูดความสนใจของลูกคา เชน ราน Asahikawa
Ramen Aoba ที่แสนภาคภูมิใจในความเปนราเมนเจาที่เกาแกที่สุดในอาซาฮิคาวา หรือจะเปนราน Ramen
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Shop Tenkin ที่เชื่อมั่นในน้ําซุปของตัวเองวาเปนหนึ่งไมแพใครที่สําคัญ ราเมง ถือเปนอาหารเมนูยอดนิยมของ
คนญี่ปุน เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย
เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ หมูบานราเมง
นําทานสู สวนสัตวอะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) เปนสวนสัตวที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอา
ซาฮิคาวา กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ ไฮไลท ไดแก อุโมงคแกวผานสระวายน้ําของเหลา
เพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะมองเห็นได
อยางชัดเจน สวนสัตวแหงนี้ยังเปนสวนสัตวแหงแรกที่มีการจัดใหนกเพนกวินออกเดินในชวงฤดูหนาว ทานจะ
ได ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน แบบใกลชิด จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน ทาวน (อยูตรงขามโรงแรม)
หางสรรพสินคาขนาดใหญของอาซาฮิคาวา อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ
เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน

เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิออน ทาวน
หลังอาหารหากทานใดประสงคจะ แชออนเซ็นธรรมชาติ สไตลญี่ปุนแทๆ (ดานนอกโรงแรม ราคานี้ไม
รวมคาเขา จายเพิ่ม 600 เยนตอทาน ลูกคาทานใดประสงคจะแชสามารถแจงไกดไดเลย)

ที่พัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม

เมืองมอนเบ็ทสึ ลองเรือตัดน้ําแข็ง – เลนสกี ณ ลานสกี - เมืองอาซาฮิคาวา – อิออน ทาวน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)

เดินทางสู เมืองมอนเบ็ทสึ เปนเมืองชายฝงทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด และเปนจุดตั้งตนอีก
แหงในการรออกเรือตัดน้ําแข็งนําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง(Garinko II)
!!!ไฮไลทหนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดงจะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝงทะเลโอ
คอทสก นํานักทองเที่ยวไปชมกอนน้ําแข็งที่ลอยมาจากขั้วโลกเหนือ ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธมี น าคม เดิ ม เรื อ นี้ ใ ช เ พื่ อ สํ า รวจน้ํ า มั น ในรั ฐ อลาสก า เริ่ ม นํ า มาใช เป น กิ จ กรรมท อ งเที่ ย วตั้ ง แต ป 2004 การ
ลองเรือแตละรอบใชเวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง จนสมควรแกเวลา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
เดินทางสู ลานสกี อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทั้ง Sled Snow board หรือ ถายรูป
เปนที่ระลึก เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวมากันเปนครอบครัว ฮอกไกโดขึ้นชื่อเรื่องความนจุมของหิมะมาก ทานจะ
ไดสัมผัสกับความมนุมรายกับผงปุยฝายที่หาไมไดจากหิมะที่อื่นๆ นอกจากหิมะที่ฮอกไกโดที่เดียว (ราคาไม
รวมคากิจกรรม – คาเชาอุปกรณตางๆ) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิยามา
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ อิอนทาวน
จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน ทาวน (ฝงตรงขามของโรงแรม) หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิกาวา
อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง
คิทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน

ที่พัก

SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมื อ งซั ป โปโร -เมื อ งโอตารุ - คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก ลอ งดนตรี – โรงเป าแก ว คิ ต าอิ ชิ - ร า น
กาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ชอปปงทานุกิโคจิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เปนเมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด และมีพื้นที่ขนาดใหญเปนอันดับ
5 ของญี่ปุน ซัปโปโรมีชื่อเสียงระดับโลกในป 1972 คือชวงจัดแขงขันกีฬาโอลิมปกเกมสฤดูหนาวที่นี่ และเปน
เมืองที่รูจักกันดีในการจัดเทศกาลหิมะ ราเมน และเบียร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษ!!! เมนู ชาบู + ขาปูยักษ
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ โอตารุเปนเมืองทาสําคัญสําหรับซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาด
ต่ําของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบปรับปรุงเปนรานอาหาร
เรียงรายอยู ไฮไลท!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแหงนี้สรางเมื่อป 1923 โดยสรางขึ้นจากการถม
ทะเล เพื่อใชสําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง
ครึ่งหนึ่งเพื่อทําถนนหลวงสาย 17 แลวเหลืออีครึ่งหนึ่งไวเปนสถานที่ทองเที่ยว มีการสรางถนนเรียบคลองดวย

อิฐแดงเปนทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร ชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเปน
หนึ่งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปน
อีกหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง จากนั้นชม โรงเปาแกวคิตาอิชิ ตั้งอยูในเมืองโอตารุ เมืองที่มี
ชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเปาแกวเพื่อใชเปนทุนใหเรือ แต
ปจจุบันนี้เปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเปาแกวคิตาอิชิเปนโรงงานที่
มีชื่ อ เสี ย งและเก า แก ที่ สุ ด ของเมื อ ง โดยก อ ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต ป 1901 ทา มกลางโรงเป า แก ว ที่ มี อ ยูม ากมาย และ
ผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ของโรงงานแห ง นี้ ก็ คื อ โคมไฟแก ว และลู ก บอลแก ว นั่ น เอง นอกจากนี้ ยั ง มี ส อน
วิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย นําทานสู รานกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศนารักๆ
ของตัวการตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ใหทานไดเลือกซื้อสินคาและถายรูปตามอัธยาศัย อิสระชอปปง ถนนทานุกิโคจิ
เปนยานการคาเกาแกของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเปนแหลงรวม
รานคาตางๆ อยางรานขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตรแลว ยังมีรานอาหารมากมาย ทั้ง

ยังเปนศูนยรวมของเหลาวัยรุนดวย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร และตูหนีบตุกตามากมาย รอนดองกี ราน
100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแตงบนหลังคาดวยตุกตาทานุกิขนาดใหญอีกดวย
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เย็น

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก

T MARK SAPPORO หรือเทียบเทา

วันที่หา

สนามบินชิโตเซ – กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5)
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

10.55 น.

เหินฟาสู เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671

16.15 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปยม
+++++++++++++++++++++++++++++++
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สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 10,000 บาท
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็ว 1 ชม. เดินทาง
ควรกะเวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจา
สะทอนเขาตาได
* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง **
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ 10 ชั่ ว โมง มิ อ าจเพิ่ ม เวลาได โดยมั ค คุ เ ทศก แ ละคนขั บ จะเป น ผู บ ริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ สภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน
 คารถโคชปรับอากาศ
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหอง
และคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวน
การยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอ
วีซา
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %
เดินทางขึ้นต่ํา 31 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด
ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา
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เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 2 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน
20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน


หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู



หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข



เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุ
ไวทั้งหมดนี้แลว



หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ



สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2
หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทาง
บริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว
REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single)
หองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

และ

 กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
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รหัสทัวร JP 130-82 TG
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
(ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทาน
ตองชําระในสวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวา
จะด ว ยสาเหตุ ใ ดๆ ก็ ต าม (ซึ่ ง เป น เหตุ ก ารณ ที่ น อกเหนื อ การควบคุ ม จากทางบริ ษั ท ทั ว ร ฯ ) โดยทางบริ ษั ท จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้


กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขา
เมืองหามเดินทาง



กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง



กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานัก
อยูในประเทศไทย

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
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รหัสทัวร JP 130-82 TG
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทาน
ลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัค คุเทศก พนักงานและตัว แทนของผูจัด ไมมีสิท ธิใ นการใหคํา สัญ ญาใด ๆ ทั้งสิ้น แทนผูจั ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหอง
ใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช ว งวัน เดิ นทางตรงกั บวั นหยุด เทศกาลของญี่ ปุน หรือ วั น เสารอ าทิ ต ย รถอาจจะติด อาจทํา ให เวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
รวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได
โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
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