#15507 ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน บอนํ้าสีฟา ทุง
พิงคมอส ชมสวนทิวลิปเมืองคามิยุเบซึ บิน XJ

ทัวรญี่ปุน ฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บอนํ้าสีฟา นํ้าตกกิงกะ นํ้า
ตกริวเซ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑกลองดนตรี

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานชิโตเสะ - ตึกรัฐบาลเกา เกาะฮอกไกโด - หอนาฬิ กาซัปโปโร - ซัปโปโร สวนโอโดริ - บอนํ ้า สีฟา เมืองบิเอะ - ออนเซ็น

3

นํ ้า ตกกิงกะและนํ ้า ตกริวเซย - ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวนทิวลิปคามิยุเบซึ อิออนฮอกไกโด











โรงแรม



-



Sounkyo Grand
Hotel หรือเทียบ
เทา



Smile Hotel
Asahikawa หรือ
เทียบเทา

4

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิ กาไอนํ ้า โบราณ - ถนนซาไกมา
จิ - รา นเลอเตา - คาเฟ สนูปปี ้ - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟตขาปูยักษ







Toyoko Inn
Susukino
Minami หรือเทียบ
เทา

5

ทา อากาศยานชิโตเสะ - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65

฿27,999

฿27,999

฿27,999

฿9,000

6 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65

฿27,999

฿27,999

฿27,999

฿9,000

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65

฿25,999

฿25,999

฿25,999

฿9,000

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿26,999

฿26,999

฿26,999

฿9,000

20 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿26,999

฿26,999

฿26,999

฿9,000

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65

฿25,999

฿25,999

฿25,999

฿9,000

27 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

฿26,999

฿26,999

฿26,999

฿9,000

31 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65

฿26,999

฿26,999

฿26,999

฿9,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันทีส
่ นามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอรสายการบิน AIR
ASIA X เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.55 น. เดินทางสู สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ620 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกา
ซัปโปโร - ซัปโปโร - สวนโอโดริ - บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ - ออน
เซ็น
เชา
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญี่ปุนแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุน
จากนั ้นนํ าทานชมดานนอกของ ทําเนี ยบรัฐบาลเกาฮอกไกโด เริ่มกอสรางเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตลนีโอบาร็อคอเม
ริกาที่ใชอิฐมากกวา 2.5 ลานกอนเป็ นอิฐที่ทํามาจากหมูบานซิโรอิชิและโทโยชิรา
จากนั ้นนํ าทานชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เกาแกและเป็ นอีกสัญลักษณที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแหงหนึ่ ง
สรางตั้งแตปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แตไดปรับเปลี่ยนสรางเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบ
อกเวลาตั้งแต พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาไดอยู และดวยความเกาแกที่อยูคูกับเมืองซัปโปโรมานานจึงไดรับ
การขึ้นทะเบียน ใหเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีกแหงหนึ่ ง
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานผานชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คน
สวนใหญใชเวลามาพักผอนหยอนใจ สวนโอโดริเป็ นที่รูจักในฐานะสวนสาธารณะแตที่จริงแลวเป็ นถนนโดยในปี ค.ศ.1871 (ปี เม
จิที่ 4) มีการสรางแนวกันไฟที่แยกใจกลางเมืองซัปโปโรออกเป็ นฝั่ งเหนื อใตซึ่งตอมาไดช่ อ
ื วาถนนชิริเบชิและถูกเปลี่ยนชื่อใหม
เป็ นโอโดริ สถานที่เป็ นที่พักผอนหยอนใจแบบสบายๆ
นํ าทานชม บอนํ้ าสีฟา หรือ BLUE POND บอนํ้ าสีฟาที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสรางเขื่อนเพื่อไมใหโคลนภูเขาไฟ
ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเขาสูเมือง โดยที่กนบอนํ้ าแหงนี้ จะมีแรธาตุที่เกิดจากโคลน
ภูเขาไฟทําใหมีสีฟาหรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไมที่โผลออกมาจากพื้นผิวนํ้ า ทําใหมีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสี
ของบอนํ้ าแหงนี้ จะมีความสวยงามแตกตางไปตามแตละฤดูกาลอีกดวย
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูเมืองอาซาฮิกาวาเพื่อเขาสูที่พัก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม
พักที่ Sounkyo Grand Hotel หรือเทียบเทา
หลังอาหารใหทานไดผอนคลายกับการแชนํ้าแรธรรมชาติเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําใหผิวพรรณสวยงาม และยัง
ชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิต ดีอีกดวย



เชา

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน

ตึกรัฐบาลเกาเกาะฮอกไกโด
เป็ นอาคารสีแดงอิฐ สรางในปี 1888 นั บเป็ นอาคารขนาดใหญแหงหนึ่ งในไมกี่อาคารของ
ญี่ปุนในสมัยนั ้น ภายในตกแตงอยางหรูหรา ดานหน ามีสัญลักษณดาวหาแฉก ธงรูปดาว
เจ็ดแฉก และสวนหยอมที่รมรื่น เรียงรายดวยตนซากุระ และตนแปะกวย อาคารแหงนี้
เคยเป็ นที่ทําการรัฐบาลทองถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปั จจุบันเปิ ดใหประชาชนเขาชม
หองทํางานตางๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ

หอนาฬิกาซัปโปโร
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเป็ นอาคารที่สรางขึ้นจากไม ตั้งอยูในเขตจูโอ
เมืองซัปโปโร ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกัน เป็ นอาคารทรงตะวันตกแหงหนึ่ ง ใน
จํานวนน อยที่หลงเหลืออยูในเมืองนี้ ทําใหรูจักในฐานะสัญลักษณของเมือง

ซัปโปโร
เมืองเอกบนฮอกไกโดซึ่งมีขนาดใหญเป็ นอันดับ 5 ของญี่ปุน แมในเมืองซัปโปโรจะไมมี
สถานที่ทองเที่ยวมากมายนั กแตในฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดเทศกาลนํ้ าแข็งที่ใหญที่สุดใน
ญี่ปุนโดยทุกๆปี จะมีนักแกะสลักนํ้ าแข็งฝี มือดีจากทั่วโลกเดินทางมาแสดงฝี ไมลายมือใหได
เห็นกัน



เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



สวนโอโดริ

บาย

เป็ นสวนสาธารณะที่ต ั้งอยูใจกลางถนนดวยความยาว 1.5 กิโลเมตร สวนโอโดริเป็ นสวน
สาธารณะที่มีช่ อ
ื เสียงมากที่สุดแหงหนึ่ งในญีปุน แตลักษณะทั่วไปจะดูคลายกับเป็ นเกาะ
กลางถนนขนาดใหญอันเป็ นตัวแบงเขตเมืองออกเป็ นฝั่ งเหนื อและฝั่ งใต ในชวงตนเดือน
กุมภาพันธสวนแหงนี้ ถ ูกใชเป็ นหนึ่ งในสถานที่จัดแสดงผลงานแกะสลักนํ้ าแข็งจากฝี มือ
ชางแกะสลักจากทั่วโลก

บอนํ้าสีฟาเมืองบิเอะ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีช่ อ
ื เสียงไดไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลาง
เมืองบิเอะ มีนํ้าสีฟาที่สดใสเกินกวาบอนํ้ าตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่
สะทอนใหเห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของนํ้ าในบอ



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Sounkyo Grand Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3


กิจกรรม

นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซย - ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ - สวน
ทิวลิปคามิยุเบซึ - อิออนฮอกไกโด
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชมความงามของ นํ้ าตกกิงกะและนํ้ าตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนํ้ าตกที่จัดไดวาเป็ นวิว
ธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่ งในรอยของญี่ปุน นํ้ าตกทั้งสองแหงนี้ มีต นนํ้ าอยูในเขตภูเขาโซอุนเคียว สวนในชวงฤดูหนาวนํ้ าตก
ทั้งสองแหงนี้ จะแข็งตัวกลายเป็ นนํ้ าแข็ง
นํ าทานชมทุงพิงคมอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) แหงเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด
ที่นี่เริ่มปลูกพิงคมอสสมาตั้งแตปี 1957 โดยเป็ นการรวมมือของชุมชนเพื่อสรางจุดขายในการทองเที่ยวบนพื้นที่ 100,000
ตารางเมตรของทุง แหงนี้ นอกจากจะมีดอกพิงคมอสที่บานสะพรั่งเต็มทองทุงเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญในชวงเดือน
พฤษภาคมไปถึงตนเดือนมิถ ุนายนของทุกปี แลว ที่นี่ก็ยังรายลอมไปดวยภูเขา และนํ้ าตก จึงทําใหที่นี่เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน หไมแพที่ใดในญี่ปุน
หมายเหตุ : ในกรณีทุงดอกพิ้งคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธิน
์ ํ าทานชม สวนสัต วอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพิ้งค
มอส ซึ่งไดรับความนิ ยมมากที่สุดในญี่ปุน ซึ่งในแตละปี จะมีผูเขาชมความน ารักของสัต วต างๆ ที่ไมไดถ ูกกักขังในกรงแบบที่ทาน
เคยเห็นในสวนสัต วทั่ว ๆ ไปถึงกวาปี ละ 3 ลานคนจากทั่วโลก โดยสวนสัต วแหงนี้ ไดมีแนวความคิดที่วา สัต วต างๆ ควรที่จะอาศัย
อยูในสภาพแวดลอมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัต วนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิต ความเป็ นอยูที่แทจริงของสัต ว
แตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุต างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุต ังแสนรู
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
้

นํ าทานเดินทางสู สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี
ไมต ํ่ากวา 1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั่ งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงราย
พรอมตอนรับการมาเยือนของนั กทองเที่ยวจากแดนไกล
หมายเหตุ: ในกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิน
์ ํ าทานเดินทางสูเมืองคามิคาวะ เพื่อ
ชม พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุงดอกทิวลิป ซึ่งเป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการ
ปั้ นตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลานี้ เป็ นผลงานของเหลาบรรดาศิลปิ นที่มีช่ อ
ื เสียง นอกจากนี้ ภายในถํ้ายังมี
ความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส
อิสระใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู อิออน มอลล เป็ นหางสรรพสินขนาดใหญของประเทศญี่ปุนมีทั้งของฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหาร
สด ผลไมสดๆจากสวน ซึ่งผลิต ภัณฑเหลานี้ จะมีขายจําเพาะเมืองเทานั ้น
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซย
นํ้ าตกริวเซ และนํ้ าตกกิงกะ เป็ นนํ้ าตกสองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ นริ้ว
สวยงาม นํ้ าตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถสังเกตเห็นไดงาย นํ้ า
ตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกวาเป็ น “นํ้ าตกแหงดาวตก” เพราะสายนํ้ าเสนใหญไหลลงมาจากซอก
ผา เวลาถูกแสงอาทิต ยจะแลดูคลายดาวตก เคียงคูกับนํ้ าตกกิงกะ หรือ “นํ้ าตกแหงแมนํ้า
สีเงิน” ที่ในฤดูรอนจะเห็นสายนํ้ าเป็ นริ้วเล็กๆ ไขวกันไปมา แลดูชดชอย

ชิบะซากุระสวนทาคิโนอูเอะ
เป็ นสถานที่ชมชิบะซากุระที่ต ั้งอยูในเขตอาชิบาริบนเกาะฮอกไกโด ซึ่งสวนแหงนี้ เริ่มปลูก
ตนพิงคมอสมาตั้งแตปี 1956 โดยเป็ นการรวมมือของชุมชนที่ต องการสรางจุดขายในการ
ทองเที่ยวบนพื้นที่กวา 100,000 ตารางเมตร เป็ นอีกหนึ่ งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามและมีเสน หไมแพที่ใดในญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนทิวลิปคามิยุเบซึ
เป็ นสวนทิวลิปริมทางหลวง ที่มีดอกทิวลิปมากสีสัน กวา 120 เฉดสี ไมต ํ่ากวา
1,200,000 ดอกในฤดูใบไมผลิของทุกปี สวนทิวลิปแหงนี้ เกิดจากความพยายามของชาว
เมืองคามิยุเบซึ ที่จะนํ าดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอรแลนดมาปลูกเพื่อเป็ นสินคาสงออก
พวกเขาไดขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็ นพื้นที่กวางขวางและสามารถดึงดูดสายตาผู
ที่สัญจรไปมาบนทางหลวงได

อิออนฮอกไกโด
เป็ นอีกหนึ่ งสาขาของหางอิออน ที่ใหผูคนเขามาเลือกซื้อขอนานาชนิ ด รวมถึงของแบ
รนดเนมตางๆ ที่มีครบครันอยูภายในหางนี้



คํ่า

 Smile Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ในกรณีทุงดอกพิ้งคมอสหมดชวงฤดูแลว บริษัทขอสงวนสิทธิน
์ ํ าทานชม สวนสัต วอาซาฮิยามา แทนทุงดอกพิ้งคมอส ซึ่งได
รับความนิ ยมมากที่สุดในญี่ปุน ซึ่งในแตละปี จะมีผูเขาชมความน ารักของสัต วต างๆ ที่ไมไดถ ูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคยเห็นใน
สวนสัต วทั่ว ๆ ไปถึงกวาปี ละ 3 ลานคนจากทั่วโลก โดยสวนสัต วแหงนี้ ไดมีแนวความคิดที่วา สัต วต างๆ ควรที่จะอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัต วนั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิต ความเป็ นอยูที่แทจริงของสัต วแตละ
ประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุต างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุต ังแสนรู
ในกรณีทุงดอกทิวลิปไมบานหรือหมดชวงฤดูแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิน
์ ํ าทานเดินทางสูเมืองคามิคาวะ เพื่อชม
พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง (ICE PAVILLION) แทนทุงดอกทิวลิป ซึ่งเป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้ น
ตุกตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหลานี้ เป็ นผลงานของเหลาบรรดาศิลปิ นที่มีช่ อ
ื เสียง นอกจากนี้ ภายในถํ้ายังมีความ
สวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยูในถํ้าหินงอกหินยอย ใหทานไดสัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส อิสระให
ทานไดเก็บภาพความประทับใจ
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4



กิจกรรม

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - นาฬิกาไอนํ้า
โบราณ - ถนนซาไกมาจิ - รานเลอเตา - คาเฟสนูปป - ดิวตี้ฟรี
- บุฟเฟตปูยักษ
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองทาที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั ้น สวน
ใหญไดถ ูกออกแบบเป็ นสไตลต ะวันตกเนื่ องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจากการทําการคาระหวางประเทศญี่ปุนและ
ประเทศในแถบยุโรป
อิสระใหทานเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ้นจากการ
ถมทะเล สรางเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเสนทางขนถายสินคาจากเรือใหญสูโกดังในเมือง ภายหลังเลิกใชจึงถมคลองครึ่ง
หนึ่ งเป็ นถนนสําหรับนั กทองเที่ยวแทนโกดังตางๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณของเมือง และไดปรับปรุงเป็ น
รานอาหาร รานขายของที่ระลึกนั่ นเอง
นํ าทานเดินชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี พิพิธภัณฑกลองดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท หนึ่ งในรานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑ
กลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่ งในสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตรเมือง
นอกจากนี้ ดานหน าพิพิธภัณฑยังมี “นาฬิกาไอนํ้ าโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น ซึ่งเป็ นของ
ที่ระลึกที่เมือง Vancouver มอบใหแกเมือง Otaru นาฬิกานี้ จะพนไอนํ้ าประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือน
กับนาฬิกาไอนํ้ าอีกเรือนหนึ่ งที่ประเทศแคนนาดา ถามาฮอกไกโดแลวไมมาชม ตองไปชมที่แคนนาดากันนะจะ
อิสระใหทานไดเลือกซื้อ เลือกชมสินคามากมาย กับถนนซาไกมาชิ โดยดานขวามือก็ต องสะดุดตา สะดุดใจ ไปกับความน ารัก
ของเจาแมวน อยคิต ตี้ ที่ทาทายรอใหทุกๆทานเขาไปเยี่ยมชม
มากันที่รานแนะนํ ารานสุดทายกันคะ รานนี้ ก็คือ คาเฟ สนูปปี้ เอาใจคนรักสนูปปี้ ซึ่งจุดเดนของรานนี้ ก็คือไอศกรีมนั่ นเองคะ
ซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม เป็ นซอฟทครีมเนื้ อน ุมละมุน ภายในรานแบงเป็ นสองชั้น ซึ่งชั้นที่สองจะเป็ นโซนรานอาหาร
การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวยสนูปปี้ ทั้งรานแน นอน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งสินคาเครื่องสําอางค อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่รานคาปลอดภาษี DUTY FREE สามารถ
เลือกซื้อสินคาไดต ามอัธยาศัย ซึ่งมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย ไมวาจะเป็ น เครื่องสําอางแบรนดดัง ทั้งของตางประเทศและ
แบรนดดังของญี่ปุน หรือวาจะเป็ นอาหารเสริมคุณภาพดีซึ่งไมวามารถหาซื้อจากที่ไหนได นอกจากรานคาปลอดภาษีเทานั ้น อิสระ
ใหทานเลือกซื้อตามอัธยาศัย
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งที่ ทานุกิโคจิ เป็ นแหลงชอปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว
7 บล็อกถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคา Susukin มีราน BIG CAMERA จําหน ายกลองดิจิต อล, เครื่องใชไฟฟ า
และอิเล็คทรอนิ คส,ราน100เยน, รานUNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน,ราน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่อง
สําอาง
คํ่า
่

้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3 ชนิ ด และอาหารทะเลนานาชนิ ด อาทิเชน ปูซูไว ปูขน ปูทา
ราบะ หอยเชลล หอยนางรม กุงทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน าตางๆ หมายเหตุ ไมรวมเครื่องดื่มแอลกฮอล
พักที่ Toyoko Inn Susukino Minami หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

โอตารุ
เป็ นเมืองทาเล็กๆ ที่อยูต ิดชายฝั่ งทะเลดานตะวันออกของฮอกไกโด ที่นี่เป็ นแหลงวัต ถุดิบ
ทางทะเลที่มีคุณภาพแหงหนึ่ งของญี่ปุน และเป็ นเมืองทองเที่ยวที่หามพลาดหากไดมา
เยือนฮอกไกโด

คลองโอตารุ
คลองโอตารุขนาบขางดวยโกดังเกาที่ถ ูกดัดแปลงเป็ นพิพิธภัณฑและรานคา นํ้ าในคลองใส
สะอาดสะทอนภาพทิวทัศน อาคารและในยามอาทิต ยกําลังลับขอบฟ าก็จะสะทอนภาพออก
มาเป็ นเงาที่ดูแลวรูสึกถึงความโรแมนติก

พิพิธภัณฑกลองดนตรี
เป็ นแหลงรวบรวมกลองดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล ลักษณะเป็ นอาคารเกาแก
3 ชั้น ภายนอกถูกสรางขึ้นจากอิฐแดง และโครงสรางภายในทําดวยไม โดยไดรับอิทธิพล
จากชาวยุโรปที่เขามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยกอน จนในปั จจุบันกลายมาเป็ นแหลงผลิต
กลองดนตรีที่มีอายุรอยกวาปี ที่โดงดังที่สุดของญี่ปุนเลยก็วาได

นาฬิกาไอนํ้าโบราณ
เป็ นนาฬิกาไอนํ้ าโบราณสไตลอังกฤษที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลกเทานั ้น โดยนาฬิกา
นี้ จะพนไอนํ้ า และมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที

ถนนซาไกมาจิ
เป็ นถนนคาขายที่ไดรับการอนุรักษ ตั้งอยูกลางเมืองโอตารุ ไมไกลจากคลองโอตารุ
ปั จจุบันไดรับการดัดแปลงเป็ นรานคา รานอาหาร รานกาแฟ รานขายของที่ระลึก ราน
เสื้อผา และพิพิธภัณฑต างๆ มากมาย

รานเลอเตา
เป็ นรานขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ ซึ่งมีเมนูขนมหวานและเคกขายในแตละวันมากกวา
50 ชนิ ด โดยสั่งเมนูที่ชั้นลาง แลวชั้นบนจะเป็ นที่นั่งรับประทาน ซึ่งจุไดมากกวา 100 คน
สวน ชั้นบนสุดจะเป็ นหอคอย ที่ลูกคาสามารถ ขึ้นไปชมทิวทัศน โดยรอบไดฟรี!

คาเฟสนูปป
เป็ นคาเฟ ที่มีธีมหลักเป็ นตัวการต ูนสน ูปปี้ ที่การตกแตงรานก็ไมพลาดที่จะตกแตงไปดวย
สนูปปี้ ทั้งราน มีเมนูอาหารตางๆ รอบริการนั กทองเที่ยว แตจุดเดนของของกินรานนี้ คือ
ไอศครีม เป็ นซอฟทครีมเนื้ อน ุมละมุนซึ่งมีหลากหลายรสชาติใหเลือกชิม นอกจากนี้ ทาง
รานยังมีการจําหน ายของที่ระลึกเกี่ยวกับสนูปปี้ อีกดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย



บุฟเฟตขาปูยักษ

คํ่า

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ ต ปิ้งยางปู 3 ชนิ ด และอาหารทะเล
 Toyoko Inn Susukino Minami หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาอากาศยานชิโตะเซะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา แบบ SET BOX
นํ าทุกทานเดินทางสู สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสูประเทศไทย
09.55 น. นํ าทุกทานเหิรฟ ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ เที่ยวบินที่ XJ621 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
บาย
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู SET BOX

ทาอากาศยานชิโตเสะ
ทาอากาศยานชิโตเสะ เป็ นทาอากาศยานนานาชาติหลักของภูมิภาคฮอกไกโด ใหบริการ
ดานการคมนาคมทางอากาศสําหรับนครซัปโปโร ซึ่งจัดวาเป็ นทาอากาศยานที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในฮอกไกโด และเป็ นทาอากาศยานที่มีคนใชบริการมากเป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุน



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
- คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
- คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
- คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
- คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
- คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
- คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
- คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทานละ
1,700 บาท
่

คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1500 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน าหากไมมั่นใจโปรด
สอบถาม
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต )
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
- คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
- ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ 10,000 บาท
- หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า
- บริการนํ้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว
- การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
- ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนมัดจําทั้งหมด เนื่ องจากทา
งบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็ นที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง
- ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
- คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก
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1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง
กับวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

