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HOKKAIDO SNOW& ICE FESTIVAL 5D3N

DAY 1: กรุงเทพ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง

(HX 762 03.30 – 07.05 // HX 690 09.15 – 15.10)

DAY 2: สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ – SAPPORO SNOW FESTIVAL
DAY 3: คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – นํ้าตกกิงกะริวเซ – ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว
DAY 4: FURANO HERB HILL – FURANO JAM GARDEN – พิพธิ ภัณฑ์ชอ้ คโกแลต – ช้อปปิ้งทานูกโิ คจิ – ซัปโปโร
DAY 5: หอนาฬิกา, สวนโอโดริ (ผ่านชม) – ทําเนียบรัฐบาลเก่า – เรย์รา่ เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบิน เช็กแล็บก็อก
ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

(HX 697 14.55 – 20.20 // HX 761 23.50 – 02.25)

*** ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลในฤดูหนาว 3 แห่ง ณ เกาะฮอกไกโด ซึ่ง 1 ปี มีแค่ 1 ครัง้ เท่านัน้
สนุกกับกิ จกรรมท้าลมหนาว แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ เต็มอิ่ มกับบุฟเฟ่ ต์ปถู ึง 2 มือ้ และปู 3 ชนิ ด ***

กําหนดการเดินทาง : 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
สนใจจองทัวร์
วันแรกของการเดิ นทาง

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
กรุงเทพฯ
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23.30

คณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่
7 สายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ N 1 – 7 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง

วันที่สองของการเดิ นทาง
03.30
07.05
09.15
15.10

คํา่

กรุงเทพฯ – สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบิ นชิ โตเซ่ –
SAPPORO SNOW FESTIVAL – ซัปโปโร

ออกเดินทางสู่ สนามบิ น เช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ น ฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 762
เดินทางถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทาง สู่ สนามบิ น ชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด ) โดย สายการบิ น ฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 690
เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นําท่านสู่ เมืองซัปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโดและเป็นเมืองที่
ใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศ เมืองซัปโปโรถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานแบบอเมริกาเหนือ จึงมี
การสร้างระบบถนนแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า นําท่าน ชมเทศกาลแกะสลักนํ้าแข็งอัน
ยิ่ งใหญ่ตระการตาที่จดั ขึน้ แค่ปีละ 1 ครัง้ (68th SNOW FESTIVAL งานเริ่ มวันที่ 6
– 12 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ โอโดริ ปาร์ค เชิญท่านเดินชมพร้อ มเก็บภาพทีร่ ะลึกได้ตาม
อัธยาศัย ส่วนท่านใดเดินชมงานจนเต็มอิม่ แล้ว บริเวณ
โอโดริ ปาร์ค ยังเป็น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทส่ี ุดกลางกรุง ซัปโปโรและ เป็น ย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี อ่ื เสียงของ
กรุงซัปโปโรอีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร อิ ม่ อร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด!!
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

เช้า

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ –
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นํ้าตกกิ งกะริ วเซ – ICE FESTIVAL –
โซฮุนเคียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นํา ท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติ ค ) ทีค่ วบคู่ไปกับความเก่าแก่และ
ความสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร และ
เชือ่ มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่ง
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ทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัว
เมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพี ยง

กลางวัน

2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุก ๆ 15
นาที จากนัน้ นําท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชันที
้ ภ่ ายนอกถูกสร้าง
ขึน้ จากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี
1910
ปจั จุบนั นับเป็นมรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็นสมบัติ
ของชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม นํ้าตกกิ งกะ สมญา นํ้าตกเส้นด้าย ทีม่ คี วามงดงามตามธรรมชาติ ด้วย
ความสูง 120 เมตร ทําให้สายนํ้าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้ งล่างมีความแรงกระจายเป็ นเส้น
บางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก ช่วงฤดูหนาวนํ้าจะกลายเป็นนํ้าแข็ง มีความสวยงาม
แสนมหัศจรรย์ยงิ่ นัก บริเวณใกล้ ๆ กัน นําท่านชม นํ้าตกริ วเซอิ สมญา นํ้าตกดาว
อีกความงดงามตามธรรมชาติทไ่ี ม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายนํ้าทีไ่ หลออกจากซอก
ผาตก–ลงเบือ้ งล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวทีต่ กลง มาจาก
ฝากฟ้าทีท่ ่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่นอน นํ้าตกสองแห่งนี้
ได้รบั สมญา นํ้าตกคู่สามี–ภรรยา
จากนัน้ นําท่านเดินทางผ่านชมทัศนียภาพสวยงามตลอดสองข้างทางดังจิ
่ ตรกรได้
รังสรรค์ขน้ึ สู่ โซอุนเคียว เมืองเล็กในโอบล้อม ของหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ และยัง
เป็นแหล่งนํ้าพุรอ้ นธรรมชาติทม่ี อี ายุกว่าร้อยปี ถูกค้นพบโดยกวีทช่ี อ่ื เคเกทสึ โอะมาจิ
ทีช่ อบท่องเทีย่ วไปยังสถานทีต่ ่าง ๆ ของญี่ปนุ่ นอกจากนี้ทน่ี ่ยี งั เป็นแหล่งนํ้าแร่ทใ่ี หญ่
ทีส่ ุดในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซทสึซนั อีกด้วย นําท่านชม เทศกาลนํ้าแข็ง ICE
FESTIVAL สถานทีจ่ ดั งาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ําอิชคิ าริ จัดขึน้ บนพืน้ ที่
กว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรมนํ้าแข็งที่
หลากหลาย อาทิ อุโมงค์น้ําแข็ง เสานํ้าแข็งและโดมนํ้าแข็ง ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร
ตกกลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกอันน่าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟทีจ่ ุดขึน้ เป็น
รูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปนุ่ ต่างๆ
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO
HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์
หลากหลายเมนูคดั สรรเพือ่ ท่านอิ ม่ อร่อยอย่างจุใจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ ต์ป!ู !
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*** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ําแร่สไตล์ญ่ปี นุ่ หรือทีเ่ รียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

กลางวัน

โซอุนเคียว – FURANO HERB HILL – FURANO JAM GARDEN –
พิ พิธภัณฑ์ช้อคโกแลต – ช้อปปิ้ งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ FURANO HERB HILL เพื่อสนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาว อิสระให้ท่านได้เล่น
เครื่องเล่น อาทิ สโนว์โมบิ ล, สโนว์ลาฟติ้ ง, สโนว์สเล็ต ตามอัธยาศัย (จํานวนครังใน
้
การเล่นขึน้ อยู่กบั ทาง FURANO HERB HILL เป็ นผูก้ าํ หนด ) ให้ท่านได้ทดล องเดิน
และสัมผัสกั บอุโมงค์หมิ ะอันอบอวลไปด้วยกลิน่ ล าเวนเดอร์ทป่ี ระดับไว้มากมายแห่ง
เดียวในญี่ปนุ่ ซึ่ง 1 ปี มีเพียง 1 ครัง้ โดยท่านสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของหิมะอัน
ขาวโพลนทีป่ กคลุมทัวทุ
่ ่งเนินบิเอะขณะทํากิจกรรมได้ พร้อมชมอัลปาก้าและอิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ่วนผสมจากดอกลาเวนเดอร์กนั อย่างจุใจ
จากนัน้ เดินทางสู่ FURANO JAM GARDEN อิสระให้ท่านได้ แวะชิมละเลือกซื้อแยม
ผลไม้ กว่า 30 ชนิด ทีน่ ่เี ป็นแหล่งผลิตและจําหน่ายแยมทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมี
ส่วนผสมจากผักและผลไม้บนเกาะฮอกไก หรือเลือกอร่อยกับซอ ฟครีมทีร่ าดหน้าด้วย
แยมผลไม้รสชาติกลมกล่อมเข้ากันดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ช้อกโกแล็ต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช้อกโกแล็ตชือ่ ดั งของ
ญี่ปนุ่ ท่านสามารถลิม้ ลองรสชาติของช้อกโกแล็ต ขาวทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดและยังสามารถศึกษา
เกีย่ วกับประวัตอิ นั ยาวนานของช้อกโกแล็ตชือ่ ดังของญี่ปนุ่ ทีจ่ ะทําให้คุณประทับใจใน
รสชาติอย่างมิรลู้ มื
จากนัน้ นําท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่ า140 ปี
ตลอดถนนจะมีรา้ นค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้าน
ขายของทีร่ ะลึกรวมแล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตาม
อัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม
เครื่องสําอางค์ เป็ นต้น
***อาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณ SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ห้าของการเดิ นทาง

ซัปโปโร – หอนาฬิ กา, สวนโอโดริ (ผ่านชม) – ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า –
เรย์ร่าเอ้าท์เล็ต – สนามบิ นชิ โตเซ่ – สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
– กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ผ่านชมหอนาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทส่ี ําคัญ
ของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็น
ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ในปจั จุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึง
ปจั จุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเทีย่ งตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน
จึงได้รบั การขึน้ ทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ ําคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ
นําท่าน ผ่านชมโอโดริ ปาร์ค ย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี อ่ื เสียงและเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
ทีส่ ุดกลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูรอ้ น ใช้เป็นทีจ่ ดั งานแสดงดอกไม้ สําหรับฤดูหนาวใช้เป็น
สถานทีจ่ ดั งานเทศกาลหิมะอันยิง่ ใหญ่ มีการแกะสลักนํ้าแข็งประติ มากรรมชิน้ ใหญ่
นับเป็นเวทีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดบนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีหา้ งร้านจําหน่ายสินค้า
มากมายหลากสไตล์
นําท่านชม ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาทีส่ ร้างด้วยอิฐสี
แดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์
สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไปจํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นทีท่ ําการ
รัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ ะย้าย
ไปทีท่ ําการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึ
้ ่งตัง้ อยู่ดา้ นหลังตึกแดงหลังนี้ ตัว
อาคารทีเ่ ห็นในปจั จุบนั ทีย่ ั งงดงามอยู่นนั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟ
ไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปตั ยกรรมแบบตะวันตกทีเ่ หลืออยู่
เพียงไม่กแ่ี ห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสําคัญของ
ชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
สมควรแก่เวลานําท่านช้อปปิ้งที่ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งเลือกซื้อสิง่ ของและ
เสือ้ ผ้าแฟชันของเมื
่
อง ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสนิ ค้าหลากหลาย
ประเภทผลัดเปลีย่ นกันลดราคา อาทิ เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา
จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL,
BENETTON, GUCCI, เป็นต้น อีกทัง้ ยังมีสนิ ค้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และ
ของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย
**อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้ อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่
สนามบิ นเพื่อกลับกรุงเทพฯ
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14.55
20.20
23.50

ออกเดินทางสู่ สนามบิ น เช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ น ฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 697
ถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่ นเครื่อง
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX 761

02.25

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974
***************************************************

กําหนดการเดินทาง : 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน
37,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
37,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
37,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
37,900 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
8,500 บาท
*** กรณี มีตั ๋วเครื่องบินเอง ผู้ใหญ่หกั ค่าตั ๋วท่านละ 10,000 บาท จากราคาทัวร์ ***
หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
ขึน้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุใน
รายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสน
บาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
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อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากใน
รายการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็ม
รูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจําท่านละ 10,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ ไม่รบั รวมวันเสาร์อาทิตย์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 50%
์
ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทําการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 100%
์
ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงิน
ทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก
หรือล่าช้าของสายการบิน , อุบตั เิ หตุ , ภัยธรรมชาติ , การนัดหยุดงาน , การจลาจล หรือสิง่ ของสูญ
หายตามสถานทีต่ ่าง ๆ ทีเ่ หนืออํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลง
ของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายก ารท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือ
์
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิเมื
์ ่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

สนใจจองทัวร์

ติดต่อ คุณเอ TEL/ LINE 0814977974

****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้ นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่ ให้กบั คนไทย ผูท้ ป่ี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศ
ญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสาร
ในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้
เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี รา
ประทับอย่างน้อย 3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ปนุ่ จะต้องไม่เป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่าย
คุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผูท้ ไ่ี ม่มปี ระวัติ การถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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