เยือนเกาะฮอกไกโโดเกาะบนนสุดของแดนอาทิตย์ยอุทยั นังกระเช้าไฟ
ฟฟ้าชมวิวสู
ว เ่ ขาอุสุซาน
ซ
ชมมอาณาจักรแห่
ก งกล่ล่องดนตรีนันบหมืนชิชิน ดืมดํากกับความงามของเมืมืองโอตารุรุ ชมความมน่ารัก
แ
และแสนรู
รูข้ องหมีสีนําตาลนับร้
บ อยตัว โรงงานแล
โ
ละชิมช็อคโกแลต
ค
SSHIROI KOOIBITO ทีขึนชือ
ทีสุดของฮอกไกโด ปประทับใจจกับการเลล่นสกีทีท่าานจะไม่มีวัวนลืม ณ ริวสึทซึ สกี
ส รีสอร์ท ช้อป
ปิ งกันั แบบจุใจ MITSUI OUTLET อิสระให้ทท่า่ นได้ชอ้ ปปิ
ป งอย่างจุใจกับ JRR TOWER

วันแรก
น
233.30 น.
วันที
น สอง
044.00 น.

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูปูยกั ษ์ 3 ชนินิด ปูทาราาบะ ปูขน ปูซูไว
แช่นาพุ
ํ รอ้ น สไตล์ญ
ญีีปุ่ นฮอกไกกโด
เดินทาง
น 30 ธ.ค.
ธ 2560 – 04 ม.คค. 2561
ราคาาเพียง 49,900 บาท
กรุงเทพฯฯ – สนามบิบินสุวรรณภภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุ
น วรรณภูมิมิ ชัน 4 ปรระตูหมายเเลข 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน HONG
อ ยมตัวเดิ
ว นทาง และผ่
แ านขันตอนการเช็
น
ช็คอิน
KONG AIRRLINES เพือเตรี
กรุงเทพฯฯ-ฮ่องกง-ชชิโตเสะ-ทํ
ทําเนียบรัฐบบาลเก่าฮออกไกโด – หอนาฬิ
ห
กาซัปโปโร -เต็มอิม
กับบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิด
เดินทางบินลัดฟ้ าสูฮ่ ่องกง
อ โดยเททียวบิน HXX774 บริการอาหารแ
า
และเครืองดืดืมบนเครือง
อ
(มีจอส่วนตั
น วทุกทีนังั )
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คํา

ทีพัก
วันทีสาม
เช้า

ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
เดินทางสูญ
่ ีปุ่ น โดยเทียวบิน HX690 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
(มีจอส่วนตัวทุกทีนัง)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศญีปุ่ นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไก
โด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุก
ซึ งแตกต่ า งจากบรรดาหมู่บ ้า นและเมื อ งทัวไปในญี ปุ่ นซึ งได้รับ คํา แนะนํ า และพัฒ นาจาก
ผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผัง
เมืองของอเมริกา จากนัน นําท่านชมด้านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริมก่อสร้าง
เมือปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาทีใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที
ทํามาจากหมูบ่ า้ นซิโรอิชิและโทโยชิรา่ ตึกนี ผ่านใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามที
เห็นนั นได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมือปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ ยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมที หลงเหลืออยู่ไม่กีแห่ง จึงได้รบั การขึนทะเบียนให้เป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมือปี พ.ศ. 2512 จากนั นนํ าท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอ
นาฬิกาทีเก่าแก่และเป็ นอีกสัญลักษณ์ทีสําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ ง สร้างตังแต่ปี พ.ศ.
2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลียนสร้างเป็ นหอนาฬิกา
และมีระฆังตีบอกเวลาตังแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบันก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วย
ความเก่าแก่ทีอยูค่ ่กู บั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึนทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีสําคัญอีกแห่งหนึ งของญีปุ่ น
บริการอาหารคํา ณ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิงย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิ ด อาทิเช่น ปูซูไว ปู ขน ปู ทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ ทะเล ซาชิมิสดๆ
และซูชิหน้าต่างๆ
APA HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
อิสระเต็มวัน ช้อปปิ งที เจ อาร์ ทาวเวอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระเต็ มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ ง หรือเดิ นทางสู่สถานที ท่ องเที ยวอื น ๆ โดยมี ไกด์คอยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกทีสูงทีสุดในซัปโปโร ตังอยูต่ ิดกับสถานี เจอาร์
ซัป โปโร เป็ นทังห้า งสรรพสิ น ค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร มี ร า้ น BIG
CAMERA จําหน่ ายกล้องดิจิตอล, เครืองใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์,ร้าน100เยน,ร้าน
UNIQLO ขายเสือผ้าแฟชันวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครืองสําอาง
อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตังอยูท่ ีชัน 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีระดับ
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วันทีสี
เช้า

เทียง

ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตังอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ
จากกลุ่มตึก ย่านซูซกู ิโนะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึงทีชัน 10 เป็ น
ศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน
ซูซกู ิโน่ (ไม่รวมตัวขึน จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สร้างขึน
เมือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี รจู ้ กั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะ
สัตว์ทะเลทีจับได้สว่ นใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี ทงสิ
ั น ซึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดิน
ซือที ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทังนั กท่องเทียวในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงชาวบ้านเข้า
มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที นี ยังขึนชือเรือง ไข่หอยเม่นและไข่
ปลาแซลมอน
- ย่านซูซูกิโนะ ตังอยูใ่ นบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลง
มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึงถือเป็ นย่านที คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคําคืนที มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั
ต่างๆ บนตึกทีตังอยูใ่ นย่านแห่งนี นอกจากนั นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร
สถานบันเทิ ง เริง รมย์ยามราตรีต่ างๆ ทังไนท์ค ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีนักท่องเทียวจะนิ ยมมา ณ สถานที
แห่งนี
- ทานุ กิโคจิ เป็ นแหล่งช้อปปิ งอาเขตบนถนนคนเดินทีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี
ความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตังเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตังขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก อยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอัธยาศัย
APA HOTEL SAPPORO หรือระดับเทียบเท่า
ลานสกี –ทะเลสาบโทยะ- นังกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง –อาบ
นําแร่ธรรมชาติ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ ลานกิจกรรมหิมะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ กิจกรรมหิมะให้เล่น เช่น
สโนว์โมบิล และสโนสเลด หรือจะเลือกเล่นผาดโผนในสไตล์ท่านเอง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และ
ค่าเครืองเล่น ประมาณ 5,000-15,000 เยน) ** ทังนีการเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนัน
ขึนกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน**
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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พักที
วันทีห้า
เช้า

เทียง

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟทีมีเกาะใหญ่อยูต่ รงกลาง จากนั นนํ า
ทุกท่าน นังกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็ นภูเขาไฟทีทําให้เกิดทะเลสาบโทยะ
ขึนมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี มีการปะทุขึนมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนันจึงทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงภุมิทศั น์ของพืนทีแถบนี อย่างต่อเนื อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมือปี พ.ศ. 2543 บน
ยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟทียังคุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึนมาตลอดเวลา (ขึนอยูก่ บั สภาพ
อากาศ) จากนันนําท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง”เพือชมความน่ ารักฉลาดแสนรูข้ องหมีสีนําตาล
นั บ 100 ตัว ทีใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญีปุ่ นนี จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั น
ชาวไอนุ เชือกันว่าหมีสีนําตาลนี ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นาแร่
ํ ธรรมชาติ เชื อว่ าถ้าได้แช่ นาแร่
ํ แล้ว
จะทําให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน
โรงแรม TOYA SUN PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ– DUTY FREE -มิตซุย เอ้าท์เล็ต – โรงงานช็อคโก
แลต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมืองทีเป็ นเมืองตากอากาศชือดังแห่งหนึ งของญีปุ่ น มีชือเสียง
ด้านออนเซ็น เป็ นเมืองทีเหมาะสําหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็ นอย่างยิง นําท่านชม
หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟที ยังไม่ดับก่อให้เกิดนํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดื อดเป็ น
ปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ ที น่ า ชม นํ า ท่ า นช้อ ปปิ งสิ น ค้า เครื องสํา อางค์ อาหารเสริ ม
เครืองประดับคุณภาพดีทีร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ งตามอัธยาศัย
จากนันนําท่าน ช้อปปิ งทีมิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชันทันสมัยแหล่ง
รวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชือดังจากทัวโลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสําหรับทุกคนตังแต่สินค้า
แฟชันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทัวไป นอกจากนี ภายในห้าง ยังมีศนู ย์
อาหารขนาดใหญ่ ทีจุได้ 650 ทีนัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีงเป็ นพืนทีทีมีสินค้า
ท้องถินและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ทีหมู่บา้ นอิชิยะซึงเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีมีชือเสียง
ทีสุดของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือช็อกโกแลตต่างๆและทีพลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสี
ขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึงเป็ นช็อกโกแลตทีขึนชือทีสุดของทีนี เลยทีเดียว หรือเดิน
ถ่ายรูปเป็ นที ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบทีตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป
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นอกจากนีทา่ นจะได้เลือกซือช็อคโกแลตทีหาซือทีไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ชมประวัติ
ความเป็ นมาของโรงงาน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพัก
OTARU GRAND HOTEL/ JOZANKEI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วันทีหก
โอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครืองแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –สนามบินชิโตเสะ-ฮ่องกงกรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึงถือเป็ นเมืองท่าทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนัน ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื องจากใน
อดีต เมืองโอตารุได้รบั อิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบ
ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่ า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองทีเกิดขึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมือปี ค.ศ. 1923 เพือ
เป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สโู่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึงหนึ งเป็ น
ถนนสําหรับนั กท่องเทียวแทนโกดังต่างๆ ซึงเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง และได้ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึกนันเอง นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครือง
แก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทําให้เครืองแก้วทีออกมามีรปู แบบและสีที
แตกต่างกัน จากนันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชม
กล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทังยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึนมาเป็ นทีระลึกหรือเป็ นของฝากให้
คนรักได้อีกด้วย
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพือเตรียมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
16.10 น. นําทุกท่านเหิรฟ้ากลับสูฮ่ ่องกง โดยเทียวบิน HX691 บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง
(มีจอส่วนตัวทุกทีนัง)
22.00 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง
00.40 น. นํ าทุกท่านเหิรฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยเทียวบิน HX773 บริการอาหารและเครืองดืมบน
เครือง (มีจอส่วนตัวทุกทีนัง)
03.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
******************************************
** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการ
ออกตัวเนื องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
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*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษทั จะไม่คืนมัด
จําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อย
แล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
อัตราค่าบริการ“
ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดียว ราคา
เด็กไม่มีเตียง
เพิม
ไม่รวม
กําหนดการเดินทาง
ห้องละ
ตัว
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน
12ปี )
30 ธ.ค.60 – 04 ม.ค.61 49,900
47,900
10,000 36,900
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผูโ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึนไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืน
มัดจําทังหมด เนืองจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตัวเครืองบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นทีเรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีนามั
ํ นทียังมิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตัวเมือออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
2. ไม่มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ น
ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารใน
ขันตอนการตรวจเข้าเมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีปุ่ น* ดังต่อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น
ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และ
อืนๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
5 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
5 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
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5 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. 5 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
5 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
5 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
5 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
5 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
5 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
7 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี
ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู ้
เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิม ท่านละ 1,700 บาท**
7 ค่ า ใช้จ่ายส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากรายการที ระบุ เช่น ค่า ทํา หนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่า โทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
7 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 2,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
7 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่าบริการ
โอนเงินมัดจําจํานวน 10,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์ เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการ
เดินทาง) และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ทีนั กท่องเที ยวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นั กท่องเที ยว
หรือเอเจนซี(ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที
บริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที ยวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใด
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อย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระ
แล้ว ***ในกรณีทีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการทีชําระแล้วทังหมด
ทังนี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยทีได้จ่ายจริงจากค่าบริการทีชําระแล้วเนื องในการเตรียมการจัดการนํ า
เทียวให้แก่นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทังหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นั นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัว ร์นี เ ป็ นทัว ร์แ บบเหมา หากท่ า นไม่ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ การตามที ระบุ ไ ว้ใ นรายการไม่ ว่า
บางส่ ว นหรื อ ทังหมด หรื อ ถูก ปฏิ เ สธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ทีมีนักท่องเที ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที ไม่มี วีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับ ประเทศที มี วีซ่า แต่ หากทาง
นักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทาง
บริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํา
นําหน้าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนั กท่องเทียวหรือ
เอเจนซีมิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที เดิ น ทางจริ ง ของประเทศที เดิ น ทาง ทังนี บริ ษั ท จะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
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6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที เพิ มขึ น ของ
นั กท่องเที ยวที มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตรา
แลกเปลี ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัวเครืองบิ น ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นํ าออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้าสิงของ
ดัง กล่ า วมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ม ากกว่ า ที กํา หนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้า หน้ า ที โหลดใต้ท ้อ ง
เครืองบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที จะมาจากสิ งเหล่านี หากเจ้าหน้าที ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก
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เอิร์รธ แทรเวลล แอนด์ ออร์
อ แกนไนนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตปประกอบธุรกิ
ร จนําเทียววเลขที11//06694)
7993 ถนนลาซซาล แขวงบาางนา เขตบาางนา กรุงเทพฯ 102600
โทรร. 02 361 2955 แฟฟกซ์ 02 7448 7330 Hotline: 086 344 4221
4
/ 0881 407 73387 เล็ก
Em
mail: infoo@earththaiitravel.com Websitee: www.eartththaitravell.com

แผผนทีบ้านเอิอิรธ์ ท่านสามารถโห
น
ลดแผนทีจาก www.eaarththaitravvel.com
ติดดตามข่าวสสาร เอิรธ์ แทรเวล
แ
ทาางเฟสบุคแบบง่
แ ายๆ
1.พพิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรื
ห อเข้าที W
WWW.FACEEBOOK.COM
M/EARTHTRRAVEL7933
2.รร่วมกด ทีหน้าแฟนนเพจ
3.รรับข้อมูลข่าวท่องเทียว แพคเกจทัวั ร์ต่างประเเทศ ตัวเครืองบินราคาาพิเศษ
**************************************************
ติดดตามข่าวสสาร เอิรธ์ แทรเวล
แ
ทาางไลน์แบบบง่ายๆ
Linne ID : @eaarthtravel (มี
( @ข้างหนน้า)
หรืรือ สแกน QR
Q Code (hhttp://goo.gl/Eqi9vh))
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