TGCTS08 CTS-CTS

HOKKAIDO HAKODATE 6D4N
PREMIUM NEWYEAR IN HOK
กําหนดการเดินทางเดือนธ ันวาคม 2562 – มกราคม 2563

โดยสายการบินไทย (TG)
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ
้ ชมวิวยามคําคืน เมืองฮาโกดาเตะ
นงกระเช
ั
า
้ ปปิ" งตลาดเชา
้ ฮาโกดาเตะ
ชอ
ั
สมผ
ัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

TGCTS08 CTS-CTS

ชมหมูบ
่ า
้ นเทพนิยาย นิงเกิลเทอเรส
"
ั
สกการะพระพุ
ธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
้ ปปิ" งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุก ิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
ชอ

เดินทางก ับคนรูจ
้ ริงเรืองฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูย ักษ์ Free!! Wi-fi บนบ ัสตลอดรายการ
ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พ ักเดียว

อุณหภูม ิ

31 ธ ันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563

49,888.-

12,000.-

-8°C - 1°C

+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลียนแปลงได้ ควรเช็ คในใบน ัดหมายอีกครงั" +
** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนืองจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตากว่
ํ
า 2 ปี ราคา 10,900.-**
ราคานีไ" ม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**
ว ันที 31 ธ ันวาคม 2562
สนามบินสุวรรณภูม ิ
20.00 น.
พร ้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 4 ผู ้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย มีเจ ้าหน ้าทีของ
บริษัทคอยตอนรับท่าน
23.45 น.

ออกเดิน ทางสู่ส นามบิน ชิโ ตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบิน ไทย เทียวบิน ที
TG670 (บริการอาหารร ้อน พร ้อมเครืองดืม บนเครือง)

ว ันที 01 มกราคม 2563
สนามบินชิโตเสะ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียว
้ ชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ
คาคุ – นงกระเช
ั
า

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรียบร ้อย
แล ้ว จากนั นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโ อนุมะ (Onuma Quasi National Park) ตั งอยู่ห่างจาก
Hakodate ไปทางทิศเหนือเพียง 20 กิโลเมตร เป็ นสถานทีทีมีทัศนียภาพทีงดงามของเกาะ ทะเลสาบ
และภูเ ขาไฟโคมะงาตาเกะ ทีตั งตระหง่า นอยู่ พืนทีทีน่ า สนใจทีสุด ของอุท ยานแห่ง นีคือ ระหว่า ง
ทะเลสาบ โอนุ ม ะและทะเลสาบโคนุ ม ะ นั ก ท่อ งเทียวสามารถเดิน สํ า รวจพืนทีได ้ทั งหมด ซึงจะมี
เส ้นทางการเดินคาบสมุทรและเกาะแก่งต่างๆทีเชือมต่อด ้วยสะพานเล็ กๆ ใช ้เวลาประมาณ 15-60
้ า
ั
นาที หรืออาจจะเช่าจักรยาน (มีคา
่ ใชจ
่ ยเพิมเติม 500 เยน/ชวโมง
1,000 เยน/ว ัน) สําหรับปั น
ไปรอบๆ ทะเลสาบโอนุมะ

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (1)
เดิน ทางสู่ เมือ งฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็ นเมือ งทีใหญ่เ ป็ นอั น ดั บ 3 ของภูม ภ
ิ าค ฮอกไกโด
ื
ตั งอยู่ป ลายสุด ทางตอนใต ้ของเกาะ มีช อเสี
ย งด ้านทิว ทั ศ น์ท ีสวยงามของภูเ ขาฮาโกดาเตะ และ
อาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็ นเมืองหนึงทีมีทา
่ เรือสําหรับเปิ ดการค ้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจาก
ยุค แยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได ้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเป็ นอย่างมาก มีย่า นทีอยูอ
่ าศัยของ
ชาวต่างประเทศ และป้ อมสไตล์ตะวันตก จากนั นอิสระให ้ท่านเดินเล่น ณ โกด ังอิฐแดงริมนํา
" (Red
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Brick Warehouses) ได ้ปรับปรุงมาจากคลังสินค ้าอิฐสีแดงทีเคยใช ้ค ้าขายในปลายสมัยเอโดะ ตังอยู่
ริมแม่นําของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมแหล่งช ้อปปิ ง ร ้านอาหาร และสถานบันเทิงทีให ้บรรยากาศเก่าๆ
นอกจากร ้านขายของทีระลึกทีทันสมัย เสือผ ้าแฟชัน ร ้านขายอุปกรณ์ตกแต่งบ ้าน และร ้านขนมหวาน
แล ้ว ยังมีร ้านอาหาร ลานเบียร์ โบสถ์สําหรับจัดพิธแ
ี ต่งงาน และบริการล่องเรือเพือชมวิวทิวทัศน์ของ
อ่าวฮาโกดาเตะอีกด ้วย ด ้วย นํ าท่านสู่ ป้อมโกเรียวคาคุ (Fort Goryokaku) หรือเรียกอีกชือหนึงว่า
ป้ อมดาว 5 แฉก เพราะบริเวณนั นเป็ นพืนทีขนาดใหญ่รูปดาวเนืองจากต ้องการเพิมพืนทีในการวางปื น
ใหญ่นันเอง ซึงจะมองเห็นได ้จากมุมสูง ป้ อมสร ้างตามสไตล์ตะวันตก สร ้างขึนในปี สุดท ้ายของสมัยเอ
โดะเพือป้ องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินย
ิ มที ต่อมาป้ อมแห่งนีกลายเป็ นฐานของ
สงครามกลางเมือ งระหว่า งกองทั พ ผู ้สํ า เร็ จ ราชการ และกองกํ า ลั ง ของรั ฐ บาลเมจิท ีจั ด ตั งขึนใหม่
" ทีรูปดาว
ปั จจุบันถูกดัดแปลงให ้กลายเป็ นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 (สะพานข้ามเข้าไปในพืน
้ า
้
" หอคอยมีคา
เปิ ด 09:00-19:00 ไม่รวมค่าขึน
่ ใชจ
่ ยเพิมท่านละ 840 เยน) นํ าท่านนั ง กระเชา
ชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ (Mount Hakodate Night View) สูง 334 เมตร ตังอยูใ่ นป่ า
ทางตอนใต ้ของปลายคาบสมุทรใกล ้ใจกลางเมืองฮาโกดาเตะ ในวันทีท ้องฟ้ าโปร่งทังกลางวันและ
กลางคืน สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ทงดงาม
ี
คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารเย็นตามอ ัธยาศย

ทีพ ัก

HOTEL LA'GENT PLAZA HAKODATEHOKUTO หรือเทียบเท่าระด ับเดียวก ัน

้ ฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - ภูเ ขาไฟโชวะ ชินซง
ั (ไม่
ว ันที 02 มกราคม 2563
ตลาดเชา
้
ั
ั
รวมกระเชา) + สวนหมีภเู ขาไฟโชวะชินซน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ - เมืองซปโปโร
้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
ร ับประทานอาหารเชา

้ ฮาโกดาเตะ (Hakodate Morning Market) มีพ ืนทีประมาณ 4 ช่ว งตึก เปิ ด
นํ า ท่า นสู่ ตลาดเช า
เปิ ดเป็ นประจํ าทุกวัน ตังแต่ตอนเช ้าตีห ้าถึงเทียงตรง ในตลาดจะจํ าหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปูคานิ
ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่นทะเล พร ้อมทังผลไม ้ต่างๆ บริเวณใกล ้เคียงมีร ้านอาหารหลายร ้าน เมนู
ทีนิยมทีสุดคือ Uni-Ikura Domburi (ข้าวเสิรฟ
์ พร้อมหอยเม่นทะเลและไข่ปลาแซลม่อน)
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จากนันอิสระให ้ท่านเดินเล่น ณ โกด ังอิฐแดงริมนํา
" (Red Brick Warehouses)
นํ า ท่ า นสู่ ท่า เรือ เมือ งฮาโกดาเตะ หรือ ย่า นเมือ งเก่า โมโตมาชิ (Motomachi District) เป็ น
ท่าเรือแรกทีเปิ ดให ้มีการค ้าระหว่างประเทศในปี 1854 ในช่วงสินสุดยุคญีปุ่นแบ่งแยก ดังนั นทํ าให ้มี
ผู ้ค ้าจํ านวนมากจากรัสเซีย จีน และประเทศตะวันตก ได ้ย ้ายถินฐานมาอาศัยอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะ
บริเวณฐานภูเขาฮาโกดาเตะ ส่งผลให ้ฮาโกดาเตะได ้รับอิทพลต่างๆมาจาก ชาวตะวันตก โดย ปั จจุบน
ั
ยังคงมีอาคารสไตล์ตา
่ งประเทศคงเหลืออยู่ สะท ้อนให ้เห็นวัฒนธรรมของเมืองนีได ้เป็ นอย่างดี
เทียง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (3)
นํ าท่านสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani หรือ Hell Valley) เป็ นหุบเขาทีงดงาม นํ าร ้อนในลํ า
ธารของหุบ เขาแห่ง นี มีแ ร่ ธ าตุกํ า มะถั น ซึงเป็ นแหล่ ง ต ้นนํ าของย่า นบ่อ นํ าร ้อนโนโบริเ บทสึนั นเอง
เส ้นทางตามหุบ เขาสามารถเดิน ไต่ข นเนิ
ึ
น ไปเรือยๆประมาณ 20 -30 นาทีจ ะพบกับ บ่อ โอยุนุม ะ
(Oyunuma) เป็ นบ่อนํ าร ้อนกํามะถัน อุณหภูม ิ 50 องศาเซลเซียส ถัดไปเรือยๆก็จะเป็ นบ่อเล็กๆ บาง
บ่อมีอณ
ุ หภูมท
ิ รี ้อนกว่า และยังมีบอ
่ โคลนอีกด ้วย นํ าทีไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็ นลําธารเรียกว่า โอ
ยุ นุ ม ะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิด เพลิน ไปกั บ การแช่เ ท ้าพร ้อมชมทิว ทั ศ น์ ท ีงดงาม
ั นํ าท่านเข ้าชม สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซน
ั (Showa-Shinzan
เดินทางสู่ ภูเ ขาไฟโชวะ ชินซง
ี ํ าตาล นั กท่องเทียวสามารถเยียมชมลูกหมีสน
ี ํ าตาลได ้อย่าง
Bear Park) เป็ นสถานทีเพาะพันธุห
์ มีสน
ใกล ้ชิดผ่านกระจกใส และมีหมีโตเต็มวัยทีไม่ดุร ้ายโชว์ลล
ี าอ ้อนขออาหารจากนั กท่องเทียว เป็ นภาพ
ทีน่ารักน่าเอ็นดูทเี ดียว หากใครต ้องการใกล ้ชิดกว่านีก็สามารถเข ้าไปยังห ้องสังเกตการณ์พเิ ศษ กรง
ี ํ าตาลเดินผ่านไปมา และได ้ยินเสียงและกลินของหมีผ่านรูระบายอากาศ
มนุษย์ ซึงจะมองเห็นหมีสน
เล็ กๆ นอกจากนียังยังขายขนมปั ง และแอปเปิ ล ให ้นั กท่องเทียวได ้ป้ อนอาหารหมีอก
ี ด ้วย เดินทาง
ั
กลับสู่ เมืองซัปโปโร นํ าท่านเดินทางกลับ เมืองซปโปโร
(SAPPORO)
คํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย

ทีพ ัก

SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า ว ันทีสี

ว ันที 03 มกราคม 2563
เมืองบิเ อะ – บ่อนํา
" สีฟ้า - เมืองอาซาฮิคาว่า – หมูบ
่ า
้ นราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองฟุราโน่ - อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski - หมูบ
่ า
้ นเทพนิยาย นิงเกิล
" เทอเรส - อิออน
มอลล์
้
เชา

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
ร ับประทานอาหารเชา

นํ าท่านสู่ เมืองบิเอะ (Biei) เมืองเล็ ก ๆ ล ้อมรอบด ้วยภูมท
ิ ัศน์ทงดงามของภู
ี
เ ขาและทุ่งนาอันกว ้าง
ใหญ่ เดิน ทางสู่ สระอะโออิเ คะ (Aoiike) หรือ บ่อ นํ า
" สีฟ้ า (Blue Pond) ตั งอยู่ฝั งซ ้ายของแม่นํา
Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ของเมืองบิเอะ ตังชือตามสีของนํ าทีเกิดจากแร่ธาตุตามธรรมชาติ
โดยเพิงเกิด ขึนจากการกันเขือนเพือป้ องกันไม่ให ้ โคลนภูเ ขาไฟ Tokachi ทีปะทุข นเมื
ึ
อปี 1988
ไหลเข ้าสูเ่ มือง ไฮไลท์!!! ชมนํ าสีฟ้าทีสดใสเกินกว่าบ่อนํ าตามธรรมชาติทัวไป และตอไม ้สูงจํ านวน
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มากทีสะท ้อนให ้เห็ น ความใสแปลกตาทีแสนพิเ ศษของนํ าในบ่อ ได ้เวลาอัน สมควรเดิน ทางกลับสู่
เมืองอาซาฮิคาว่า จากนํ าท่านสู่ หมูบ
่ า
้ นราเมนอาซาฮิคาว่า (Ramen Village) ทีราเมนของทีนีมี
รสชาติอน
ั เป็ นเอกลักษณ์และได ้รับการกล่าวขานถึงความอร่อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมูบ
่ ้านราเมน
อาซาฮิคาว่าได ้ถือกําเนิดขึนในปี 1996 โดยรวบรวมร ้านราเมนชือดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง 8 ร ้าน
มาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว ไฮไลท์! !! หมู่บ ้านราเมนทีรวบรวมร ้านดังขันเทพไว ้ในทีเดียว
และยังมีห ้องเล็กๆทีจัดแสดงประวัตค
ิ วามเป็ นมาขอหมู่บ ้านแห่งนีให ้สําหรับผู ้ทีสนใจได ้มาศึกษาอีก
ด ้วย ทุกๆ ร ้านจะสร ้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร ้านตนเองขึนมาเพือดึงดูดความสนใจของลูกค ้า เช่น
ร ้าน Asahikawa Ramen Aoba ทีแสนภาคภูมใิ จในความเป็ นราเมนเจ ้าทีเก่า แก่ทสุ
ี ด ในอาซาฮิค าว่า
หรือจะเป็ นร ้าน Ramen Shop Tenkin ทีเชือมันในนํ าซุปของตัวเองว่า เป็ นหนึงไม่แพ ้ใครทีสําคัญ รา
เมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญีปุ่น เพราะด ้วยความทีกินง่ายและมีรสชาติทหลากหลายจึ
ี
ง
เป็ นทีถูกใจของคนญีปุ่นทุกเพศทุกวัย
เทียง

ั ณ หมูบ
อิสระร ับประทานอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
่ า
้ นราเมน
จากนั นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ทีมีอากาศเย็นและแห ้งประกอบกับดินแถบนั น
เป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม ้ แต่ในช่วงเวลาที
เป็ นหิมะ ก็จะเป็ นลานหิมะขนาดใหญ่สด
ุ ลูกหูลูกตา เดินทางสู่ New Furano Ski ลานสกีขนาดใหญ่
ตังอยู่ภายในโรงแรม New Furano Prince Hotel ลานสกีแห่งนีมีกจ
ิ กรรมมากมายทีสามารถเล่นได ้
ทังเด็ กและผู ้ใหญ่ ทัง Snow mobile , Banana Boat หรือจะเป็ นถาดเลือนเล็ กๆ และลานสํ าหรับปั น
ตุ๊กตาหิมะ ก็สามารถสนุกสนานได ้ตามอัธยาศัย (หมายเหตุ ราคาไม่รวมค่าเล่นกิจกรรมต่างๆ ค่าเช่า
ชุด และอุ ป กรณ์ ส กี กรณี ล านสกีปิ ด บริษั ทสงวนสิท ธิJ นํ าลู ก ค ้าไปลานสกีอ ืนแทนได ้ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์) จากนัน เดินทางสู่ หมูบ
่ า
้ นเทพนิยาย นิงเกิล
" เทอเรส (Ningle Terrace)
เป็ นหมูบ
่ ้านงานฝี มือและทางเดินไม ้ในป่ าทีเหมือนกับศิลปะในเทพนิยาย ซึงประกอบด ้วยร ้านค ้า 15
ร ้าน (บ ้าน 15 หลัง) ทีจํ าหน่ายสินค ้าแบบออรินัลของท ้องถิน โดยมีร ้านกาแฟ Chu Chu no Ie ตังอยู่
ใจกลางของหมูบ
่ ้าน ร ้านค ้าต่างๆ จะอยูไ
่ ม่ไกลกันมาก ทํ าให ้ดูเหมือนเป็ นหมูบ
่ ้านซึงอยูท
่ ่ามกลางป่ า
คล ้ายบ ้านในเทพนิยาย หน ้าหนาวเช่นนีก็จะได ้บรรยากาศหิมะแบบขาวโพลน แต่ในฤดูร ้อนก็จะได ้
บรรยากาศของป่ าสนเขียวขจีกบ
ั บ ้านไม ้ในป่ าสน อิสระตามอัธยาศัย

เคํา

ั
อิสระร ับประทานอาหารเย็ นตามอ ัธยาศย
จากนั นนํ าท่านช ้อปปิ ง ณ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห ้างสรรพสินค ้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า
อิสระให ้ท่านได ้เลือกซือของฝาก ของทีระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้ และขนมขึนชือของ
ญีปุ่น อย่าง คิทแคท สามารถหาซือได ้ทีนีเช่นกัน

ทีพ ัก

CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที 04 มกราคม 2563
เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี – โรง
" รี - ทีทําการร ัฐบาล
เป่าแก้วคิตาอิช ิ - ร้านกาแฟ ฮ ัลโหล คิตตี" - ร้านสินค้ามือสอง – ร้านดิวตีฟ
เก่าฮอกไกโด – ทีทําการร ัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกโิ คจิ

TGCTS08 CTS-CTS
้
้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เชา
ร ับประทานอาหารเชา

ั
จากนันเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้า (Hill of Buddha) ตังอยูท
่ างเหนือของซปโปโร
เป็ นผลงานชิน
เอกอีกชินหนึงของทาดาโอะ อ ันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่นเจ ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์
โดยมีลักษณะเป็ นเนินเขาล ้อมรอบรูปปั นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนําหนัก 1500
ตัน พืนทีทีล ้อมรอบจะมีคอ
่ ยๆลาดลง อีกทังรายล ้อมด ้วยธรรมชาติอน
ั งดงาม สามารถชมในวิวทิวทัศน์
ทีแตกต่างกันทุกๆฤดู ไม่วา
่ จะเป็ นช่วงฤดูใบไม ้ผลิทจะเต็
ี
มไปด ้วยต ้นไม ้เขียวขจีแลดูร่มรืนร่มเย็น ช่วง
ฤดูร ้อนทีจะแวดล ้อมได ้สีม่ว งของต ้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวทีเหมือนอยู่ท่ามกลางความขาว
สะอาดของหิมะทีขาวโพลน อิสระให ้ท่านชืนชมความงามของสถานทีแห่งนีและสัมผัสพุทธศาสนาใน
มุ ม มอ งที ต่ า งจา กเดิ ม !!!ไฮไลท์ Unseen Hokkaido ที เ มื อ เ ดิ น ไปจนถึง จุ ด ที ประดิษ ฐาน
พระพุทธรูปทีอยูบ
่ ริเวณปลายทางของอุโมงค์แล ้วมองย ้อนขึนไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท ้อนอยู่
รอบๆองค์พระพุทธรูปเปรียบเสมือนรัศมีแสงแห่งฟ้ า นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) โอตารุ
เป็ นเมืองท่าสํ าคัญสําหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตังอยู่บนทีลาดตํ าของภูเขาเท็งงุ ซึงเป็ น
ื
แหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวทีมีชอเสี
ยง คลองโอตารุ (Otaru Canal) หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว
1.5 กิโ ลเมตร ถือ เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมือ งโอตารุ โดยมีโ กดั ง เก่ า บริเ วณโดยรอบปรั บ ปรุ ง เป็ น
ร ้านอาหารเรียงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกคลองแห่งนีสร ้างเมือปี 1923 โดย
สร ้างขึนจากการถมทะเล เพือใช ้สําหรับเป็ นเส ้นทางการขนถ่ายสินค ้ามาเก็บไว ้ทีโกดัง แต่ภายหลังได ้
เลิก ใช ้และมีก ารถมคลองครึงหนึงเพือทํ า ถนนหลวงสาย 17 แล ้วเหลือ อีค รึงหนึงไว ้เป็ นสถานที
ท่องเทียว มีการสร ้างถนนเรียบคลองด ้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท ้ากว ้างประมาณ 2 เมตรนํ าท่านเดินชม
พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี (Music box Museum) พิพธ
ิ ภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท์ หนึง
ในร ้านค ้าทีใหญ่ทสุ
ี ดของพิพธ
ิ ภัณฑ์กล่องดนตรีในญีปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือ
เป็ นอีก หนึงในสถานทีสํ า คั ญ ทางประวั ต ศ
ิ าสตร์เ มือ ง ชม โรงเป่ าแก้ว คิต าอิจ ิ (Kitaichi Glass)
ื
ตังอยูใ่ นเมืองโอตารุ เมืองทีมีชอเสี
ยงทางด ้านการเป่ าแก ้วมายาวนาน โดยในอดีตนันจุดประสงค์ของ
การเป่ าแก ้วเพือใช ้เป็ นทุ่นให ้เรือ แต่ปัจจุบันนีเป้ าหมายของการเป่ าแก ้วเพือใช ้เป็ นของใช ้หรือของที
ื
ระลึกแทน ซึงโรงเป่ าแก ้วคิตาอิชเิ ป็ นโรงงานทีมีชอเสี
ยงและเก่าแก่ทสุ
ี ดของเมือง โดยก่อตังขึนตังแต่
ื
ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก ้วทีมีอยูม
่ ากมาย และผลงานทีมีชอเสี
ยงมากทีสุดของโรงงานแห่งนีก็คอ
ื
โคมไฟแก ้วและลูกบอลแก ้วนันเอง นอกจากนียังมีสอนวิธก
ี ารเป่ าแก ้วให ้กับนักท่องเทียวด ้วย เดินทาง
สู่ ร้านกาแฟ ฮ ัลโหล คิตตี" (Hello Kitty Café)เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตน
ู แมว
ชือดัง คิตตี ให ้ท่านได ้เลือกซือสินค ้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นํ าท่านช ้อปปิ ง ณ ร้านสินค้ามือสอง
ิ
(Monococo) ภายในร ้านจะมีจํ า หน่ า ยสิน ค ้าสภาพดี อาทิ กระเป๋ า นาฬ กา
รองเท ้า และข ้าวของ

TGCTS08 CTS-CTS
เครืองใช ้ต่า งๆ ภายในบ ้าน เครืองจามชาม ชุด กาแฟ ซึงส่วนใหญ่ เป็ นสินค ้าทีผลิตและจํ าหน่ ายใน
ประเทศญีปุ่น
เทียง

ั
อิสระอาหารนอาหารกลางว ันตามอ ัธยาศย
" รี (Duty Free) ให ้ท่านเลือกซือสินค ้าปลอดภาษี ทัง เสือผ ้า นํ าหอม ต่างๆ ตาม
อิสระช ้อปปิ ง ดิวตีฟ
อัธยาศัย อัธยาศัย นํ าท่านสู่ ทีทําการร ัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government
Office) เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร ้างในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึงในไม่กอาคารของ
ี
ญีปุ่นในสมัยนั น ภายในตกแต่งอย่างหรูหรา ด ้านหน ้ามีสัญลักษณ์ดาวห ้าแฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก และ
สวนหย่อ มทีร่ม รืน เรีย งรายด ้วยต ้นซากุร ะ และต ้นแปะก๊ว ย อาคารแห่ง นี เคยเป็ นทีทํ า การรั ฐ บาล
ท ้องถินสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดให ้ประชาชนเข ้าชมห ้องทํางานต่างๆ และหอสมุดเก็บ
ิ
ิ
บันทึกทางราชการ ผ่านชม หอนาฬกาโบราณ
(Sapporo Clock Tower) ตัวอาคารและหอนาฬกา
สร ้างขึนจากไม ้ ออกแบบและบริจาคให ้โดยรัฐบาลสหรัฐ ในปี 1878 สิบปี หลังจากทีมีการสร ้างเมือง
ิ
ซับโปโร ตัวนาฬกาถู
กติดตังในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston จากนั นอิสระช ้
อปปิ ง ถนนทานุกโิ คจิ (Tanukikoji) เป็ นย่านการค ้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพนที
ื ทังหมด
7 บล็ อ ก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่ง รวมร ้านค ้าต่า งๆ อย่า งร้า นขายกิโ มโน เครืองดนตรี
วิด โี อ โรงภาพยนตร์แ ล้ว ย ังมีร า
้ นอาหารมากมาย ท งย
ั" ังเป็ นศูน ย์ร วมของเหล่า ว ัยรุ่นด้วย
เนืองจากมีเกมเซ็ นเตอร์ และตูห
้ นีบตุก
๊ ตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนันทีนียัง
มีการตกแต่งบนหลังคาด ้วยตุ๊กตาทานุกข
ิ นาดใหญ่

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร (7) พิเศษเมนู ชาบู บุฟเฟต์+ขาปู

ทีพ ัก

SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

ว ันที 05 มกราคม 2563
้
เชา

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
ร ับประทานอาหารเชา
่ นามบินชิโตเสะ
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางสูส

10:30 น.

เหินฟ้ าสู่ เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671
(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)

15:30 น.

เดินทางถึงเมืองไทย พร ้อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม
+++++++++++++++++++++++++++++++

สําหร ับลูกค้าท่านทีไม่เอาตว
U ั เครืองบิน ห ักค่าตว
U ั ออก 9,000 บาท

TGCTS08 CTS-CTS
ฤดูหนาวในญีปุ่นมีขอ
้ ควรระว ัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สีโมงเย็นก็มด
ื แล ้ว สถานทีท่องเทียวต่างๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม.
เดินทางควรกะเวลาให ้ดี และถ ้าเทียวกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะจะลืนต ้องระวัง แว่นควรจะต ้องมี เมือแสงแดดกระทบ
หิมะจะสว่างจ ้าสะท ้อนเข ้าตาได ้
*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายด์เท่านน*
ั"
้ ทางบริษ ัทจะร ับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะ
" ากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเทียวบินล่าชา
** ทงนี
ั" ห
สายการบินภายในประเทศทีเป็นสายการบินเครือเดียวก ันก ับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพน ักงานขาย
" ตว
ล่วงหน้าก่อนทําการซือ
U ั ภายในประเทศทุกครงั" เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

บริษ ัทขอสงวนสิทธิX :
รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต ้น โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให ้บริการวันละ
10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใJ นการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการ
เดินทาง
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อ ัตราค่าบริการรวม
ค่าตั`วเครืองบินไป-กลับตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี นํามัน
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
โรงแรมทีพักตามทีระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห ้อง)
ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ
ค่าเบียประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรรมธรรม์)
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %
" ม่รวม
อ ัตราค่าบริการนีไ
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทํ าหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามิน ิ
บาร์ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีมิได ้ระบุในรายการ
× ค่ า ธรรมเนี ย มวีซ ่า เข ้าประเทศญีปุ่น กรณี ป ระกาศให ้กลั บ มายืนร ้องขอวีซ ่า อีก ครั ง (เนื องจากทางญีปุ่นได ้
่ เข ้าประเทศญีปุ่นให ้กับคนไทยสําหรับผู ้ทีประสงค์พํานั กระยะสันในประเทศญีปุ่นไม่
ประกาศยกเว ้นการยืนวีซา
เกิน 15 วัน)
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่นประกาศให ้ยืนวีซา
่ ตามเดิม ผู ้เดินทางจะต ้องจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการ
่
ยืนร ้องขอวีซา
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป
ี
๋ าสัมภาระทีมีนําหนั กเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
×
×
×

ค่าภาษี นํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตั`วเครืองบินไปแล ้ว
ค่ามัคคุเทศก์ท ้องถิน และหัวหน ้าทัวร์อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปม ัคคุเทศก์, คนข ับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

" ตํา 20 ท่า น หากตํ ากว่ากํ า หนด กรุ๊ ป จะไม่ส ามารถเดิน ทางได ้ หากผู ้เดิน ทางทุก ท่ า นยิน ดีท ีจะชํ า ระ
เดิน ทางขึน
ค่าบริการเพิมเพือให ้คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีทจะประสานงานในการเดิ
ี
นทางตามประสงค์ให ้ท่านต่อไป ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิใJ นการงดออกเดิน ทางและเลือนการเดิน ทางไปในวั น อืนต่อ ไป โดยทางบริษั ทฯจะแจ ้งให ้ท่า นทราบ
ล่วงหน ้า
เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน :
ม ัดจํ า ท่า นละ 15,000 บาท ภายหลั ง จากทีท่า นส่ง เอกสารการจอง 3 วั น กรณี ลูก ค ้าทํ า การจองก่อ นวั น
เดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใJ นการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
ส่วนทีเหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 30 วัน
•

หากไม่ชําระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตต ัดทีนงั ให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่

•

หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มเี งือนไข

•

เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆ
ทีได ้ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว
ื
หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอพน
ักงานขายมาทาง E-

•

Mail
•

ื
ส่ง รายชือสํ ารองทีนงั ผูเ้ ดินทางต้อ งส่ง สํา เนาหน ังสือเดินทาง ( Passport) โดยเซ็ นต์ชอพร้
อม
,
,
,
ยืน ย น
ั ว่า ต้อ งการเดิน ทางท่อ งเทียวทริป ใด ว น
ั ทีใด ไปก บ
ั ใครบ้า ง เบอร์โ ทร // [หากไม่ส ่ง
สําเนาหน ังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไ
X ม่ร ับผิด ชอบค่าเสีย หายอ ัน
เกิด จากความผิด พลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใช ใ้ นการจองต ว
U ั เครืองบิน
"
ทงสิ
ั" น

" ไป และเหลือหน ้ากระดาษ
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต ้องมีอายุค งเหลือ ณ ว ันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน
อย่างตํา 2 หน ้าหากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
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เงือนไขยกเลิกการจอง :
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 ว ัน ได้เงินคืนทงหมด
ั"

•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 ว ัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็ นของค่าท ัวร์ทงหมด
ั"

•

ยกเลิกหล ัง 14 ว ัน ไม่ได้คา
่ ท ัวร์คน
ื

•

กรุป
๊ ทีเดินทางช่วงว ันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการ ันตีม ัดจําก ับสายการบิน หรือกรุป
๊ ทีมีการการ ันตีคา
่ ม ัดจํา
ทีพ ักโดยตรง หรือโดยการผ่านต ัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบิน
พิเ ศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิท ธิX ไม่ม ก
ี ารคืน เงิน ทุก กรณี ท งม
ั" ัดจํา
หรือค่าท ัวร์ทงหมด
ั"
เนืองจากค่าตว
U ั เป็นการเหมาจ่ายในเทียวบินนนๆ
ั"

หมายเหตุ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศที
ระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
J จะไม่
ี
คน
ื ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน รวมถึง เมือท่านออกเดินทาง
ไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิJ ไม่อาจ
เรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา
่ กรณีใดๆ ทังสิน
ข้อมูลเพิมเติม เรืองตว
U ั เครืองบิน
ในการเดิน ทางเป็นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดิน ทางไป-กลับ พร ้อมกัน หากต ้องการเลือนวัน เดิน ทางกลับ ท่า น
จะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจ ัดทีนงของกรุ
ั
ป
๊ เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผู ้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดําเนินการออก
ตั`วเครืองบินไปแล ้ว (กรณีตั`ว REFUND ได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
ข้อมูลเพิมเติม เรืองโรงแรมทีพ ัก
เนื องจากการวางแปลนแบบห ้องพั ก ของแต่ ล ะโรงแรมแตกต่ า งกั น จึง อาจทํ า ให ้ห ้องพั ก แบบห ้องเดียว
(Single) และห ้องคู่ (Twin / Double) และ ห ้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักอาจจะไม่
ติดกัน
กรณีมง
ี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมาก และห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิJ ในการปรับเปลียน หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
ั
ข้อมูลเพิมเติมเรืองสมภาระ
และค่าพน ักงานยกกระเป๋า (Porter)
สํ า หรั บ นํ าหนั ก ของสัม ภาระทีทางสายการบิน อนุ ญ าตให ้บรรทุก ใต ้ท ้องเครืองบิน คือ 30 กิโ ลกรั ม (สํ า หรั บ
ผู ้โดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนํ าหนั กเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านต ้องชําระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม)
สําหรับกระเป๋าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให ้นํ าขึนเครืองได ้ ต ้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว า้ ง+ยาว+สู ง ไม่ เ กิน 115 เซนติเ มตร หรื อ 25 เซนติเ มตร (9.75 นิ ว) x 56 เซนติเ มตร (21.5 นิ ว) x 46
เซนติเมตร (18 นิว)
กรณีทต
ี ้องมีบน
ิ ด ้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนั กของกระเป๋าอาจจะถูกกํ าหนดให ้ตํ ากว่ามาตรฐานได ้
ทั งนีขึนอยู่กับ ข ้อกํ า หนดของแต่ล ะสายการบิน ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิไ
J ม่รั บ ภาระส่ว นของค่า ใช ้จ่ า ยที
สัมภาระนํ าหนักเกิน (ท่านต ้องชําระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม)
ทางบริษัทฯ ไม่ร ับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู ้โดยสารทุกกรณี
หมายเหตุ.. (สําค ัญมาก!!! ผูโ้ ดยสารควรร ับทราบ ก่อนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความล่า ช ้าของสายการบิน โรงแรม ทีพัก
การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัตเิ หตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาต
ภัย อัคคีภย
ั หรือไม่วา
่ จะด ้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึงเป็นเหตุการณ์ทนอกเหนื
ี
อการควบคุมจากทางบริษ ัท
ท ัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค ้าเป็ นสําคัญ
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2. หากท่านยกเลิกท ัวร์ เนืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ
วาตภัย อัค คีภัย ทังๆ ทีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศทีท่านเดินทางท่องเทียว ยังคง
ให ้บริการอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใX นการไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั"
หรือบางส่วนให้ก ับท่าน
3. หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข ้าชมได ้ ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน
้ า
สิทธิใJ นการไม่คน
ื ค่าใชจ
่ ย เนืองจากทางบริษัทได ้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายไปล่วงหน ้าแล ้ว
4. บริษัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใJ นการไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั"
หรือบางส่วนให้ก ับท่าน ในกรณี
ดังนี
ิ ดกฎหมาย หรือสิงของห ้ามนํ าเข ้า
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมือง ห ้ามผู ้เดินทาง เดินทาง เนืองจากมีสงผิ
่
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือความประพฤติสอไปในทางเสือมเสียด ้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีทาง
กองตรวจคนเข ้าเมืองห ้ามเดินทาง
่ อันสืบเนืองมาจากตัวผู ้โดยสารเอง
กรณีทสถานทู
ี
ตงดออกวีซา
กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข ้าเมือง ให ้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด ้าว
ทีพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
ั"
่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย ผูท
จากมาตรการยกเว้นวีซา
้ ประสงค์
ี
จะพําน ักระยะสนในประเทศญี
ปุ่นไม่เกิน
15 ว ัน ไม่วา
่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขนตอนการ
ั"
ตรวจเข้าเมือง เพือยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น* ด ังต่อไปนี"
1.
2.
3.
4.

ตั`วเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให ้)
สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํ านั กในประเทศญีปุ่นได ้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทจัดการให ้)
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให ้)

่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซา
1.

หนังสือเดินทางต ้องมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน

2.

กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทํ าในประเทศญีปุ่นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมายและเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ ารพํ านั ก
ระยะสัน

3.

ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน

4.

เป็ นผู ้ทีไม่ม ีป ระวั ต ก
ิ ารถู ก ส่ง ตั ว กลั บ จากประเทศญีปุ่น มิไ ด ้อยู่ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิเ สธไม่ใ ห ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณ าอ่านศึก ษารายละเอียดทงหมดก่
ั"
อนทําการจอง เพือความถูก ต้องและความเข้าใจตรงก ัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
" ในกรณี ทมี
1. บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิท
X จะเลื
ี
อนการเดินทาง หรือปร ับราคาค่าบริการขึน
ี ผร
ู้ ว
่ มคณะไม่ถง
ึ
30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
J ารเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใJ นการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา
่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่า นตกลงชาระเงิน มัด จาหรือ ค่า ทัว ร์ทั งหมดกับ ทางบริษั ทฯ แล ้ว ทางบริษั ทฯ จะถือ ว่า ท่า นได ้ยอมรับ
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
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7. รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี
/ ปลอดบุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั ความพร ้อมให ้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
้ ล
9. กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้
ิ ธิใ นการให ้คํ า สัญ ญาใด ๆ ทั งสินแทนผู ้จั ด นอกจากมี
10. มั ค คุ เ ทศก์ พนั ก งานและตั ว แทนของผู ้จั ด ไม่ม ีส ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของผู ้จัดกํากับเท่านัน
11. ผู ้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู ้เดินทางไม่ผา
่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา
่ จะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมืองหรือกรม
แรงงานของทุ ก ประเทศในรายการท่ อ งเทียว อั น เนื องมาจากการกระทํ า ทีส่อ ไปในทางผิด กฎหมาย การ
หลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
12. กรณี ต ้องการพั กแบบ 3 ท่า น ต่อ ห ้องหรือ ห ้องแบบ 3 เตีย ง TRIPLE โรงแรมมีห ้อง Triple ไม่เ พีย งพอ ขอ
สงวนสิทธิในการจัดห ้องให ้เป็ นแบบ แยก 2 ห ้อง คือ 1 ห ้องพักคู่ และ 1 ห ้องพักเดียว โดยไม่คา
่ ใช ้จ่ายเพิม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทํา
ให ้เวลาในการท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถใน
การบริห ารเวลา ซึงอาจจะขอความร่ว มมือ จากผู ้เดิน ทางในบางครั งทีต ้องเร่ง รีบ เพือให ้ได ้ท่อ งเทียวตาม
โปรแกรม
14. บริการนํ าดืมท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริมในวันที 2 ของการเดินทาง ถึงวันที 4 ของการเดินทาง รวม
จํานวน 4 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเทียวญีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่น สามารถให ้บริการวันละ 10 ชัวโมง ในวัน
นันๆ มิอาจเพิมเวลาได ้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก
่ บ
ั สภาพ
การจราจรในวั น เดิน ทางนั นๆเป็ นหลั ก จึง ขอสงวนสิท ธิใJ นการปรั บ เปลียนเวลาท่ อ งเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดินทาง
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ใบจองท ัวร์ / BOOKING FORM
รายการทัวร์.................................................................................. วันเดินทาง........................................
ชือผู ้ติดต่อ (ผู ้จอง) .................................................................. โทร......................................................
จํานวนผู ้เดินทางทังหมด.................คน

(ผู ้ใหญ่................ท่าน / เด็กอายุตํากว่า 12 ปี ..............ท่าน)

จํานวนห ้องพักทีใช ้ทังหมด.............ห ้อง (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............)
รายชือผูเ้ ดินทาง (กรุณากรอกชือไทยและอ ังกฤษอย่างถูกต้องตามหน ังสือเดินทาง เรียงตามห้องพ ัก)
ลําด ับ

ชือ-นามสกุล (ภาษาไทย)

ชือ-นามสกุล(ภาษาอ ังกฤษ)

ว ันเกิด (ว/ด/ป)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ
อาหาร

กรุณาแจ ้งความประสงค์อนตามที
ื
ท่านต ้องการ อาทิเช่น
ไม่ทานเนือวัว

ไม่ทานเนือหมู

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัต

รายละเอียดอืนๆ ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ข้าพเจ้าร ับทราบเงือนไขในรายการท ัวร์เรียบร้อยแล้ว
ลงชือ.............................................................ผูจ
้ อง
(..............................................................)

