HOKKAIDO HAKODATE
6 DAYS 4 NIGHTS

โดยสายการบินไทย [บินตรง]

 ชมหมู่บ้านของชนพื้นเมืองเดิมของเกาะฮอกไกโด ณ หมู่บ้านไอนุ พร้อมชมเที่ยวเมืองออนเซ็นโนโบริเบตสึ
 ชมความมีเสน่ห์ของเมืองฮาโกดาเตะพร้อมขึ้นกระเช้าชมวิวที่สวยติด 1 ใน 3 ของโลก
 นั่งกระเช้สชมภูเขาไฟน้องใหม่ โชวะชินซัง ที่ถือเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษแห่งฮอกไกโด
 เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 ชมวามน่ารักของโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ โรงงานช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงแห่ง 1 ในฮอกไกโด
 ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ 3 แห่ง มิตซุยเอ้าท์เลต, JR TOWER, ทานุกิโคจิ
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ําจิ้มรสเด็ด
 สัมผัสการแช่น้ําแร่แบบชาวญี่ปุ่นแท้ [Onsen] 2 คืนเต็ม

กําหนดการเดินทาง :

02 – 07 เมษายน 2559
05 – 10, 16 – 21 เมษายน 2559
14 – 19, 15 – 20 เมษายน 2559 [SONGKRAN]
19 – 24 เมษายน 2559

62,900.64,900.67,900.59,900.-

1. กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
2. สนามบินชิโตเซะ-หมู่บ้านชาวไอนุ-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ
ฮาโกดาเตะ-นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ-แช่น้ําแร่
3. ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ-เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ-โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง-อาบน้ําแร่
4. เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีนาฬิกาไอน้ําโบราณ-โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ-เมนูปู 3 ชนิด
5. ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต-ช้อปปิ้ง JR TOWER-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
6. สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.45 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สองของการเดินทาง

สนามบินชิโตเซะ – หมู่บ้านชาวไอนุ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ
ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ – แช่น้ําแร่

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากนั้นนําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่

หมู่บ้านชาวไอนุ ปัจจุบันที่นี่จัดตั้งเป็น

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ท่านจะได้ชมการแสดงวิถีชีวิต, เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า,
ข้าวของเครื่องใช้, อาวุธในการล่าสัตว์, การดํารงชีวิตของชาวไอนุ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโน
โบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไก นําท่านชม จิโกกุดานิ หรือ
หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ําพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเตะ นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนําท่าน
โดยสารกระเช้าไฟฟ้า เพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้ําทะเลขนาบอยู่
ทั้ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่ําคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทําให้เห็น
แสงระยิบระยับ เป็นวิวทิวทัศน์ยามค่ําคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

ค่ํา

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าและจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันสามของการเดินทาง

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง – อาบน้ําแร่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชม
อาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก
ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น
เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดําที่
เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย นําท่าน

เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ จาก

เชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการ
เดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อัน
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หลากหลายเมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทําให้
วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่ง ท่านจะพบเห็น จากโบสถ์คริสต์
ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่อาคารโกดังอิฐแดงเก่าริมท่าเรือ ในปี 1859 ท่าเรือฮ าโกดะเตะเปิด
ทําการเป็นหนึ่งในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วย
ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเก่า คุณจะเพลิด เพลินกับการเดินกินลม
ชมวิวรอบบริเวณนี้ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศ
ให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก จากนั้นนําท่าน นั่งกระเช้าอุสุซัง เพื่อ ชม
ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิด
จากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็น
ภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น

“อนุสรณ์ทาง

ธรรมชาติแห่งพิเศษ” พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
ค่ํา

นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้าและจะทําให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
นาฬิกาไอน้ําโบราณ – โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ – เมนูปู 3 ชนิด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาโยเตอิ ที่ได้รับการ กล่าวขานกันว่าเป็น ”ภูเขาฟูจิ ”ของเกาะฮอกไกโด
ให้ท่านได้ดื่มน้ําบริสุทธิ์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ผ่านการกลั่นกรองในชั้น
หินตามธรรมชาติและผุดขึ้นเป็นตาน้ําบริสุทธิ์ที่มีความเย็น สะอาด มีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกาย ดื่ม
แล้วทําให้ท่านรู้สึกสดชื่น นําท่านเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และ
ความสําคัญทางประวัติ ศาสตร์ นําท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และ
เชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
เรือบริเวณปากอ่าว ซึ่งในยามค่ําคืนคลองแห่งนี้ได้รับคําขนานนามว่าเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจาก
อิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็น
มรดกทางสถาปัตย กรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ นําท่านชม
นาฬิกาไอน้ําโบราณ สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอ
น้ํา มีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่แคนาดา จากนั้น นําท่าน
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ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของ
โรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี

ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อ

ที่สุดของที่นี้คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถ
เลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ และ
ท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงานได้อีกด้วย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
*** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
นําท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เลต – ช้อปปิ้ง JR TOWER – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านช้อปปิ้ง ณ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค เป็นเอาท์เลตเพียงสาขาเดียวในฮอกไกโด ที่ตั้งใน
อาคารที่สร้างรับทุกสภาพดินฟ้าอากาศ จึงทําให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า
แบรนด์เนมได้โดยไม่ต้อง ห่วงสภาพอากาศ อีกทั้งยังเป็น ศูนย์ รวมร้าน อาหารขนาดใหญ่ที่มี
จํานวนกว่า 650 ที่นั่งมีเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะที่ฮอกไกโดมากมาย อาทิ ข้าวหน้า
อาหารทะเล ไคเซ็นด้ง และบูตะด้งอาหารขึ้นชื่อของโทคะชิ แฮมเบอเกอร์ทําจากเนื้อวัว
วากิวฮอกไกโด เป็นเอาท์เลตที่จะให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและการกินอย่างจุใจ

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้า
มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น ร้าน

BIG

CAMERA

จําหน่ายกล้องดิจิตอล ,

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน UNIQLO, MUJI, H&M, GAP ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น ,
แบรนด์เนมชั้นนํา จากนั้น นําท่าน ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อ
ดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ เช่น PARCO ที่เป็นที่ตั้งแบรนด์ BAO BAO,
ONISUKA TIGER และให้ท่านเพลิดเพลินกับร้านเครื่องสําอางค์ชื่อดัง ร้าน MATSUMOTO
KIYOSHI ขายแบรนด์ชั้นนําอาทิเช่น Shisedo, Kose, Kiss, SKII, Kanebo เป็นต้น
อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย
ค่ํา

นําท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO NOVOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง

สนามบินชิโตเซะ– กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.45 น.

เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.45 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG
กําหนดการเดินทาง

02 – 07 เมษายน 2559
เมษายน 2559

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

62,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

59,900 .-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

59,900 .-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

54,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900 .-

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 21,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 18,000 บาท
กําหนดการเดินทาง

05 – 10, 16 – 21 เมษายน 2559
เมษายน 2559

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

64,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

61,900 .-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

61,900 .-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

56,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900 .-

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 22,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 19,000 บาท
กําหนดการเดินทาง

14 – 19, 15 – 20 เมษายน 2559 [SONGKRAN]
เมษายน 2559

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

67,900.-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

64,900 .-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

64,900 .-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

59,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900 .-

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 26,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 23,000 บาท
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กําหนดการเดินทาง

19 – 24 เมษายน 2559
เมษายน 2559

อัตราค่าบริการ

59,900.-

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

56,900 .-

เด็กอายุ 8 – ไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม ราคาท่านละ

56,900 .-

เด็กอายุ 2 – ไม่เกิน 7 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ

51,900 .-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,900 .-

ราคาไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่หักคืนท่านละ 20,000.- บาท / เด็กหักท่านละ 17,000 บาท

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน

15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
4.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําท่านละ 5,000 บาท
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น

CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ

ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศ

ก์ไม่สามารถให้ความ

ช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชําระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ
วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ

2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.

เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.

ค่าน้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200

,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

-

เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่

าซักรีดค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น
3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5.

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัท
จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น **
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมายเหตุ :
1.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

2.

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นสําหรับพาสปอร์ตจีนแดง
(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน)
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1. พาสปอร์ตจีนแดง
จะใช้เวลาดําเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอ
รบกวนให้ส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น(เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็น
ผู้ดําเนินการให้) ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60
ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่ยกเว้นการ
ยื่นวีซาเข้าประเทศ) ส่วนผู้ที่ทํางาน ต้องแสดงใบอนุญาตทํางานเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1.1 Passport China
1.2 รูปถ่าย 2นิ้ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้ม
เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูปปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
1.3

หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่าย

สําเนาพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.4 ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.5 ทะเบียนบ้าน ถ่ายสําเนาทุกหน้าพร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถ่ายสําเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทํางาน พร้อมนําตัวจริงไปสถานทูต
1.7 สมุดบัญชีเงินฝาก สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจําเท่านั้น ถ่ายเอกสาร
ตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้
ถ่ายสําเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย
*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
Remark
**ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจจะทําให้ท่านเกิดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยขน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้**
**หากยื่นเอกสารปลอมหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทูตจะปฎิเสธการพิจ ารณาออกวีซ่า โดยหลักการทาง
สถานทูตจะไม่มีการคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคําร้องขอวีซ่า**
**ในกรณีที่มีการถูกปฎิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเหตุผล ถ้าต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งจะ
ไม่สามารถยื่นได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ถูกปฎิเสธวีซ่า และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ**

แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-8503
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