5 Days 3 Nights
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เพิม่ บริการพิเศษทุกทัวร์
*** ช่ างภาพมืออาชีพบริการถ่ ายรูปให้ ตลอดเส้ นทาง ***

รายการท ัวร์
กำหนดกำรเดินทำง 15 – 19 ก.พ. 2563
วันแรก 15 ก.พ. 63
23.30 น.

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ประตู 6
เคาน์ เตอร์ 6 สายการบิน Air Asia X เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน

02:10 น.

เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 620
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
วันที่สอง 16 ก.พ.63
สนามบินซิโตเซะ ฮอกไกโด – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - จุดชมวิวไซโล - นั่งกระเช้ าขึน้ ชม
ยอดเขาฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง

08:40 น

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเซะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการศุลกากรและ
ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่ าเมื องไทย 2
ชั่วโมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนื้อสั ตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับ
และจับ

บ่าย

นาท่านเดินทางยัง หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ ตั้งอยู่ที่เมืองโนโบริ เบทสึ ฮอกไกโด หมู่บา้ นแห่ งนี้ เป็ น
หมู่บา้ นจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ที่ประกอบไปด้วย หอสังเกตการณ์ โรงละคร
วัด ร้านค้า หมู่บา้ นนินจา หมูบ้ า้ นซามูไร และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัส
บรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว ทั้งยังมีคนแต่งตัวเป็ นพ่อค้า ซามูไร นินจา
เดินไปเดินมา แลดูเหมือนบรรยากาศญี่ปุ่นโบราณ และมีการแสดงวัฒนธรรมแบบเอโดะให้ชม
ด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านแวะพักชมวิว หอชมวิวไซโล ซึ่ งเป็ นสถานที่แวะพัก รถระหว่างเดิ นทาง ให้ท่านได้ชม
ทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบโทยะ รวมถึงเกาะนาคาจิมะ เขาอุสุ เขาโชวะชิ นซัง ย่านโท
ยะโกะออนเซน และปากปล่องภูเขาไฟนิ ชิยามะ ทั้งยังสามารถมองเห็นเขาโยเทย์ที่ได้รับขนาน
นามว่าเป็ นฟูจิแห่งเอโซะด้วย รวมถึงเขารุ ซุตสึ ชิริเบ็ตสึ เทือกเขานิเซโกะ เขาคอมบุ ร่ วมถึงเขาน้อย
ใหญ่ ๆ อื่น ๆ ด้วย จากนั้นนาท่านสัมผัสการ นั่งรถกระเช้ าขึน้ ยอดเขาฮาโกดาเตะ ที่เมืองฮาโกดา
เตะ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศของเมืองฮาโกดาเตะที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างก่อนพระอาทิตย์
ตกดิน ถือว่าเป็ นวิวที่สวยงามติดอันดับโลกเลยที่เดียว จากนั้นนาท่านสู่ โกดังอิฐแดงริมน้า ที่อยูร่ ิ ม
แม่น้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ที่ น้ ี เคยเป็ นแหล่งค้าขายในช่ วงปลายสมัยเอโดะ แล้วถูกเปลี่ ยนเป็ น
คลังสิ นค้ามาก่อน ปัจจุบนั เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งจาหน่ายสิ นค้าที่ระลึก ร้านค้าแฟชั้น ร้านอาหาร สถาน
บันเทิง บรรยากาศแบบคลาสสิ กโบราณ นับว่าเป็ นแหล่งรวมทุกสิ่ งไว้ในที่เดียวอย่างครบครัน
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร
พักที่ HOKODATE HOTEL หรื อเทียบเท่า
ท่านสามารถพักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ด้ว ยการ “อาบน้ าแร่ธรรมชาติ” หรือทีเ่ รียกว่า “ออนเซ็น”
เพือ่ ให้ท่านได้คลายความเหนือ่ ยล้า

วันที่สาม 17 ก.พ.63

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – ลานสกี ทะคิโนะ สุ สุรัน - งานเทศกาลเฮียวโต

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เช้า

นาท่านสู่ ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าที่มีคึกคักของเมืองฮาโกดาเตะ ที่น้ ีเป็ นแหล่งอาหารจาพวก
ทะเลสด ไม่ว่าจะเป็ นปูคานิ ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่นทะเล และจาพวกผลไม้ต่าง ๆ ให้เลือก
มากมาย เป็ นวิถีชีวิตของชาวเมืองฮาโกดาเตะที่ไม่ควรพลาด ทั้งยังมีร้านอาหารมากมายโดยเมนู
เด็ดสุ ดฮิตที่น้ ี ที่ตอ้ งลองเมื่อมาเยือนถึงถิ่นแหล่งกาเนิ ดของวัตถุดิบชั้นเลิศคือ Uni-Ikura Domburi
ซึ่งเป็ นข้าวเสิ ร์ฟพร้อมหอยเม่นทะเลสด ๆ หวาน ๆ และไข่ปลาแซลมอนที่หาสดกว่านี้ไม่ได้ ตลาด
แห่งนี้เปิ ดทุกวันตั้งแต่ตีหา้ ถึงเที่ยงตรง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
นาท่านเดินทางยังลานสกีสวนสาธารณะ ทะคิโนะ สุ สุรัน สวนสาธารณะพื้นที่กว่า 395 ไร่ พื้นที่
เป็ นเนิ นเขา และต้นไม้ ที่เป็ นที่พกั ผ่อนของชาวซัปโปโร ในฤดูกาลปกติที่น้ ีจะปลูกดอกไม้ตาม
ฤดูกาล อย่างเช่น ดอกทิวลิป ดอกสุสุรัน ฯลฯ ส่วนในช่วงฤดูหนาวที่มีก็จะเต็มไปด้วยหิมะและ
กลายเป็ นพื้นที่สาหรับเล่นสกีและสโนว์บอร์ ด ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมกัน สาหรับท่านที่
ต้องการจะเล่นสกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรมเดินป่ า (อุปกรณ์สาหรับเล่นสกีและสโนว์บอร์ดมี
ค่าบริ การ) (**สิ่งที่ต้องเตรียมมำเอง เสือ้ กันหนำว ถุงมือ หมวก แว่นตำ ผ้ำพันคอ ฯลฯ)
จำกนั้นนำท่ำนสู่ งานเทศกาลเฮียวโต ที่ทะเลสาบชิโคสึ ชิ โตเซะ งานเทศกาลน้ าแข็งที่ใช้ออน
เซ็น ทะเลสาบชิโคสึ ในสวนสาธารณะของ อุทยานแห่งชาติ ชิโคสึ โทยะ อยู่ ห่างจากซัปโปโร
ประมาณ 40 นาทีเป็ น สถานที่จดั งานมีประติมากรรม น้ าแข็งที่สร้างขึ้นโดยใช้น้ าในทะเลสาบชิ
โคสึ อนั เป็ นที่ภาคภูมิใจในเรื่ อง ความใส ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศ พ่นและปล่อยให้แข็งตัว
เรี ยงรายอยู่ สไลเดอร์ น้ าแข็งลานสเก็ตที่ลื่นไถล
 รับประทานอาหารค่าตามอัธยาศั ยเพื่ อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า

บ่าย

พักที่ THE B / KARASA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่18ก.พ.63

อิสระเที่ยวงานเทศกาลหิมะเมืองซับโปโร เพื่อให้ ท่านได้ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า
(ไม่ มีรถบริการ)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

แนนาสถานที่ท่องเที่ยวใน Sapporo
ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำฮอกไกโด เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็ นอาคารขนาดใหญ่
แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปนุ่ ในสมัยนัน้ ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด้านหน้ามีสญ
ั ลักษณ์ดาว
ห้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และสวนหย่อมที่รม่ รื่น เรียงรายด้วยต้นซากุระ และต้นแปะก๊วย อาคาร
แห่งนีเ้ คยเป็ นที่ทาการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบนั เปิ ดให้ประชาชนเข้าชม
ห้องทางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ และนาท่านไป
สวนสำธำรณะโอโดริ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งแยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือ
และทิศใต้ มีท่ีจอดรถกว้างประมาณกิโลเมตรครึ่ง กินพืน้ ที่ถึง 12 บล็อคของเมือง ในช่วงฤดูรอ้ น
จะเป็ นพืน้ ที่สีเขียวที่งดงาม และนาท่านไป ถ่ำยรู ป
ทีวีทำวเวอร์ซัปโปโร สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของ
สวนสาธารณะแห่งนีแ้ ละเมืองโดยรอบ จุดชมวิวอยู่ท่ีความสูง 90 เมตร ในช่วงกลางคืนทาวเวอร์
จะเปิ ดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม เป็ นสถานที่ท่นี ่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่า เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้คมุ้ ค่า

บ่าย

ทานู คิโคจิ หรื อ ถนนคนเดินทานูกิ เป็ นถนนคนเดินที่ เก่ าแก่ ที่สุดของเกาะฮอกไกโด ถนนคน
เดินเส้นนี้ถือเป็ นแดน สวรรค์ของผูท้ ี่ชื่นชอบการช๊อปปิ้ ง เพราะที่นี่มีร้านค้าให้เลือกช๊อปมากมาย
กว่า 200 ร้าน โดยตัวถนนแบ่งออกเป็ น 7 บล๊อกเป็ นแนวยาวกว่า 900 เมตร ณ ถนนแห่ งนี้ ท่าน
จะเพลิ ด เพลิ น กับ การเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า รองเท้า ของที่ ร ะลึ ก ของเล่ น เครื่ อ งส าอาง รวมไปถึ ง
ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเกมส์และร้านปาจิงโกะ และนาท่านไป
ช้อปปิ้ งย่ าน JR TOWER เป็ นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากติด
อยู่กบั สถานี รถไฟฟ้าและรถประจาทางเลย ซึ่ งบริ เวณนี้ จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของ
ญี่ปุ่น อย่างห้างไดมารู ที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น
ร้านซู ชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้น
ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของชาวญี่ปุ่นในราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
รองเท้าแบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่ องสาอางค์ เป็ นต้น

* *รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่าตามอัธยาศัย**
พักที่ THE B / KARASA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า 19ก.พ.63

ท่ าอากาศยานนานาชาติชิโตเซะ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

07.00 น.
11:55 น.
18:00 น.

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ชิโตเซะ
เหินฟ้ากลับเมืองไทย โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ 621
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กาหนดว ันเดินทางอ ัตราค่าบริการ

อัตรำค่ำบริกำร สำหรับคณะ 35 ท่ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่

26,500 บำท

เด็กอำยุ 7–11ปี / มีเตียง

24,500 บำท

เด็กอำยุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง(ตั๋วเครื่องบินกับภาษี)

20,500 บำท

พักเดีย่ วจ่ำยเพิ่ม (จำกรำคำผู้ใหญ่)

8,000 บำท

เด็กทำรก อำยุต่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำตั๋วก่อนทำกำรจองค่ะ
เด็กทารก อายุต่ากว่ า 2 ขวบ (ณ.วันเดินทาง) เช็คราตั๋วก่ อนทาการจอง
*ท่านใดมีไฟล์บน
ิ ภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจองท ัวร์ *
** ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

บริ ษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมาย
ของประเทศญี่ ปุ่ น สามารถให้บ ริ ก ารวันละ 10 ชั่วโมง มิ อาจเพิ่ ม เวลาได้ โดยมัค คุ เทศก์และคนขับ จะเป็ น
ผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
✓ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
✓ ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
✓ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เมื่อมีผรู ้ ่ วมทาง 30
ท่าน)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิ
บาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
× ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณี ประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุ่นได้
ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ ปุ่นให้กับคนไทยสาหรับผูท้ ี่ ประสงค์พานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยนื่ วีซ่าตามเดิม ผูเ้ ดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการ
ยืน่ ร้องขอวีซ่า หรื อมากกว่า 2,000 บาท ตามที่สถานทูตกาหนด และมีค่าบริ การวีซ่าต่างหาก
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
× ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
เดินทางขึ้นต่า 35 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะ
ชาระค่าบริ การเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่าน
ต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่น ต่อไป โดยทาง
บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15
วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่ วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
• หากไม่ ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่
• หากชาระไม่ ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ มีเงื่อนไข

• เมื่อท่ านชาระเงินไม่ ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่อนไขและข้ อตกลง
ต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว
• หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
• ส่ งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ า
ต้ องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
(Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพือ่ ใช้ ในการจองตั๋วเครื่ องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้าหากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงิ น ได้ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้า เมื องทั้งกรุ ง เทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิ ให้
เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการ
หนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์ จะพานักระยะสั้ นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯจัดการให้)
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั จัดการให้)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริ ษทั ฯ จัดการให้)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่ จะกระทาในประเทศญี่ ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการ
พานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใ ห้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุ ณาอ่ านศึ กษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกัน
ระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรื อปรั บราคาค่ าบริ การขึ้นในกรณีที่มีผ้ ูร่วมคณะไม่ ถึง 30
ท่าน
2. ขอสงวนสิ ทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่ อการจลาจล, ภัย ธรรมชาติ , การนาสิ่ ง ของผิ ดกฎหมาย ซึ่ ง อยู่นอกเหนื อ ความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัว ร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเรี ยบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้องพัก เป็ นสิ ทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ ปที่เข้าพัก โดยมีหอ้ งพักสาหรับผูส้ ู บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ี่พกั ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ความพร้อม
ให้บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผเู ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่ างน้ อย 7 วันก่ อน
การเดินทาง มิฉะนั้นบริ ษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ ในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
11. ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณี ตอ้ งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรื อห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอ
สงวนสิ ทธิในการจัดห้องให้เป็ นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรื อ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจ
ทาให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งแต่ละสถานที่นอ้ ยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัย

รถในการบริ หารเวลา ซึ่ งอาจจะขอความร่ วมมือจากผูเ้ ดินทางในบางครั้งที่ตอ้ งเร่ งรี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยว
ตามโปรแกรม
14. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ใน
วันนั้นๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง

