HOKKAIDO – SOUNKYO 5D3N

เที่ยวตอนเหนื อสุดของญี่ปนุ่ แหล่งรวมอาหารอร่อย

 อิ่ มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ขาปู

ทดสอบใช้ชีวิตในห้องลบ 41องศา ณ ถ้าน้ าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลีย่ น
สัมผัสความโรแมนติ ก ณ คลองโอตารุ ช้อปกระหนา่ ย่านทานูกิโคจิ
พิ เศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญีป่ นุ่ พร้อมทานบุฟเฟ่ ต์ขาปู!!

13 – 17 เมษายน 2562
เทศกาลสงกรานต์ ราคา

39,900

XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40
XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10

รายการ

อาหาร
B L
D

1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิ โตเซ่

2

สนามบินชิ โตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – ถา้ น้าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน
– น้าตกกิ งกะ ริวเซ – โซอุนเคียว

-

3

โซอุนเคียว – BLUE POND – นิ งเกิ้ ล เทอร์เรส – มิ ซึอิ เอ้าเล็ทต์ – ซัปโปโร

-

4

ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ –
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร

-

5

ซัปโปโร – สนามบินชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ

วันที่
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โรงแรม
SOUNKYO KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า
SMILE PREMIUM HOTEL
SAPPORO หรือเทียบเท่า
SMILE PREMIUM HOTEL
SAPPORO หรือเทียบเท่า

DAY 1
20.30

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่
คณะพร้ อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

23.55

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ โดยสายการบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 620

DAY 2

สนามบิ นชิ โตเซ่ – หมู่บ้านราเม็ง – ถ้ าน้ าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลีย่ น – น้าตกกิ งกะ ริ วเซ
– โซอุนเคียว

08.40

ถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า
กาเนิดขึน้ ในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝี มอื การปรุงให้ลูกค้าได้ล้มิ ลองและยังมี
เรื่องราวความเป็ นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อกี โลกหนึ่ง ณ ถา้ น้ าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน ท่านสามารถมา
เที่ยวที่น่ีได้ตลอดทัง้ ปี ในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมเิ อาไว้ ที่ -20องศา และมีการจัดแสดง หินงอก
หินย้อย ซึ่งเกิดจากน้ าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย้อยดังที
่ เ่ ห็นในภาพ ก็จ ะใช้เวลากว่าสิบปี และ
จุดทีน่ ่าชมทีจ่ ุดก็คอื มุมทีเ่ ราจะสามารถทีจ่ ะทดสอบใช้ชวี ติ ในห้องลบ 41องศา และเป็ นห้องทีห่ นาว
ทีส่ ุดที่เปิ ดให้เข้าชมได้ในญี่ป่ นุ ที่นี่มีบริ การให้ยืมเสื้อหนาวฟรี ดังนัน้ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะหนาว
เกินไป
นาท่านชม น้าตกกิ งกะ สมญา น้ าตกเส้นด้าย ที่มคี วามงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120
เมตร ทาให้สายน้ าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้ งล่างมีความแรงกระจายเป็ นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม
มาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยงิ่ นัก บริเวณใกล้ๆกัน นาท่านชม น้าตกริ วเซอิ สมญา น้าตก
ดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติท่ไี ม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ าทีไ่ หลออกจากซอกผาตก–
ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้ าที่ท่านไม่
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อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่ นอน น้ าตกสองแห่งนี้ได้รบั สมญา น้ าตกคู่สามี –
ภรรยา
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
คา่

DAY 3
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปู!!
*** หลังรับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญท่านสัมผัส กับการแช่น้ า แร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือ ที่เรีย กกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่า
การอาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

โซอุนเคียว – BLUE POND – นิ งเกิ้ ล เทอร์เรส – มิ ซึอิ เอ้าเล็ทต์ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม BLUE POND บ่อน้าสีฟ้าแห่งเมืองบิ เอะ บ่อน้ าสีฟ้าสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็ น
บ่อน้ าที่เกิดขึน้ หลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา TOKACHI ปะทุในปี
ค.ศ. 1988 ทาให้น้ าถูกกัน้ ไม่ให้ออกจากเขือ่ น สาเหตุทน่ี ้ าในบ่อเป็ นสีฟ้าสดนัน้ ก็คอื สารอลูมเิ นียมไฮ
ดรอกไซด์ทเ่ี จือปนอยู่ในน้ าเป็ นจานวนมาก ซึ่งอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์นนั ้ มาจากการปะทุ ของภูเขา
ไฟโทคาจิดาเคะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ นิ งเกิ้ ล เทอร์เรส ที่เรียงรายไปด้วยบ้านกระท่อมไม้และสินค้างานฝี มอื
ต่างๆมากมาย ภายในร้านค้าต่างจะ มีค นทางานฝี มือให้ชมพร้อมทัง้ จาหน่ ายสินค้า ไปด้วย มี
ทางเดิน ไม้ก ระดาน ที่ล้อ มรอบไปด้ว ยน้ า ตกและต้น ไม้ป กคลุ ม ร้า นค้า ร้า นคาเฟ่ ต่ า งๆ อยู่
ท่ามกลางป่ าไม้พร้อมต้นสนที่ส่งกลิน่ หอมหวน และ น้ าตกที่สรรค์สร้างบรรยากาศอันน่ าหลงใหล
ในช่วงที่ ฤดูหนาวมาถึง ทางเดินและกระท่อมไม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน ยามค่ าคืน
ท่านจะได้พบกับประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง ออกไป ทัง้ ทางเดินและอาคารต่างๆจะถูกประดับเรียงราย
ไปด้วยแสงไฟดุจดังอยู
่ ่ในโลกแห่งเทพนิยาย อิสระให้เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
นาท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ มิ ซึอิ เอ้าเล็ทต์ เอาท์เล็ททีร่ วบรวมสินค้ามากมาย รวมทัง้ สินค้าปลอดภาษี
อาทิ Coach Ralph Laurenฯลฯ และอีกมากมายกว่า 130 ร้านให้ท่านได้เลือกสรรตามอัธยาศัยหรือ
จะลองเลือกชม Hokkaido Local Farm Villageที่สุดของฟาร์มที่รวบรวมสรรพสิง่ สินค้าของฮอกไก
โด ในแบบทีท่ ุกท่านไม่ควรพลาด
***อาหารค ่าอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
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นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณ SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ
ความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมภิ าคคันโต แต่ท่นี ่ี
ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิที์ ่สงิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจสืบไป
นาท่ า นเดิน ทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติ ค) ที่ค วบคู่ ไปกับ ความเก่ า แก่ และความส าคัญ ทาง

กลางวัน

ประวัตศิ าสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่าน
เดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน
โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที จากนัน้ นาท่านสู่
พิ พิธภัณ ฑ์กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่ สองชัน้ ที่ภ ายนอกถู กสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โ ครงสร้า ง
ภายในทาด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาทีส่ ร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้
หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไป
จานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429
และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายไปทีท่ าการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้
ซึ่ง ตัง้ อยู่ ด้า นหลัง ตึก แดงหลัง นี้ ตัว อาคารที่เ ห็น ในปั จ จุ บ ัน ที่ย ัง งดงามอยู่ นัน้ ได้ร ับ การบู ร ณะ
ซ่ อมแซมใหม่ หลังจากถูก ไฟไหม้เมื่อ ปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบ
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ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
สาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้ งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนน
จะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ ระลึกรวม
แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา
เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ เป็ นต้น
***อาหารค ่าอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณ SMILE PREMIUM HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า

09.55
15.10

ซัปโปโร – สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 621
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***************************************************

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี

ราคาเด็กทารก
น้ อยกว่า 2 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

13 – 17 เม.ย.

39,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท

8,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
(ห้ อ งทริ ป เปิ้ ลโรงแรมที ญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ย งเดี ย่ ว + หนึ ่ง เตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
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หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
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(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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