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กรุ งเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
21.00 น.

23.55 น.

2

คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์
(TG) เที่ยวบินที่ TG670 (23.55-08.20) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 6.25 ชัว่ โมง บริ การ
อาหารและเครื ่องดืม่ บนเครื ่อง

ฮอกไกโด-สวนสัตว์ อะซาฮิยามา-หมู่บ้านราเมน-นา้ ตกกิงกะ-นา้ ตกริวเซ-โซอุนเคียวออนเซ็น
08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตะเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2
ชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ อะซาฮิยามา (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์อะซาฮิยามา สถานที่
ท่องเที่ยวอันดับต้ นๆ ของฮอกไกโด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ที่นี่มีสตั ว์ฤดูหนาวหลากหลายชนิดและ

กลางวัน

เปิ ดให้ เข้ าชมในมุมมองที่แปลกใหม่ แตกต่างจากสวนสัตว์อื่น เช่น การเดินผ่านโดมแก้ วหิมะเพื่อชมวิถี
ชีวิตของหมีขวโลกและการเดิ
ั้
นผ่านอุโมงค์แก้ วเพื่อชมนกเพนกวินว่ายน ้า สาหรับไฮไลท์ของสวนสัตว์แห่ง
นี ้ก็คือการชมขบวนพาเหรดเพนกวินแบบใกล้ ชิดนัน่ เอง
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวา (Asahikawa Ramen Village) ที่ราเมนของที่นี่มี
รสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้ รับการกล่าวขานถึงความอร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บ้าน
ราเมนอาซาฮิคาว่าได้ ถือกาเนิดขึ ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้ านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า
ทัง้ 8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้านราเมนที่รวบรวมร้ านดังขันเทพไว้
้
ใน
ที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัตคิ วามเป็ นมาของหมู่บ้านแห่งนี ้ให้ สาหรับผู้ที่สนใจได้ มา
ศึกษาอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง เมนู ราเม็ง
นาท่านเดินทางสู่ นา้ ตกริ วเซและนา้ ตกกิงกะ (Ginga and Ryusei Waterfall) เป็ นน ้าตกสอง
สายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเป็ นริ ว้ สวยงาม น ้าตกทังสองสายตั
้
งอยู
้ ่ห่างกันเพียง 300 เมตร
น ้าตกริ วเซ ซึ่งถูกเรี ยกว่าเป็ น “น ้าตกแห่งดาวตก” เพราะสายน ้าเส้ นใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา
เวลาถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ ายดาวตก เคียงคูก่ บั น ้าตกกิงกะ หรื อ “น ้าตกแห่งแม่น ้าสีเงิน” ในฤดู
ร้ อนจะเห็นสายน ้าเป็ นริว้ เล็กๆ ไขว้ กนั ไปมา แลดูชดช้ อย

นาท่านเดินทางสู่เ มื อ งโซอุ นเคี ยวออนเซ็ น (Sounkyo Onsen) อยู่ทางทิศเหนื อของอุท ยาน
แห่งชาติไดเซสึซงั นับว่าเป็ นเมืองท่องเที่ยวรี สอร์ ทน ้าพุร้อนออนเซ็นชื่อดังที่ มีชื่อเสียง โดยพื ้นที่ใน
หุบเขาแคบๆ ขนาบข้ างด้ วยป่ าหน้ าผาสูงกว่า 100 เมตร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม
พักที่ Hotel Sounkyo Kanko หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าจากการเดิ นทาง ด้วยการอาบน้าออนเซ็นแบบญี ่ปนในที
ุ่
พ่ กั
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สวนชิคิไซโนะโอคะ-ขับสโนว์ โมบิล-โรงงานชีส ฟูราโนะ-นิงเกิล้ เทอเรส-ฟุราโน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทาง สวนชิคิไซโนะโอคะ (Shikisai No Oka) สวนสวรรค์ของคนรักดอกไม้ นานาสาย
พันธุ์บนพื ้นที่สิบห้ าเฮกตาร์ สวนแห่งนี ้ในฤดูหนาวปรับเป็ นลานสกี ขนาดใหญ่ไกลสุดตา ให้ ทา่ นได้
สัมผัสกับกิจกรรมในลานสกี ชิคิไซโนะโอคะ ให้ ท่านสัมผัสกับการขับสโนว์ โมบิลในลานหิม ะ

(ประมาณ 15 นาที)
เดินทางสูเ่ มืองฟูราโนะ เพื่อเข้ าเข้ าสู่ โรงงานชีสฟูราโนะ (Furano Cheese Factory) แหล่งผลิต
ชีสคุณภาพชัน้ ยอดอันเลื่ องชื่ อของเมื องฟูราโนะ สามารถชมขัน้ ตอนการผลิตชี สท้ องถิ่ น คาเม
มเบิร์ทผ่านทางกระจก ที่ทาให้ เห็นทุกขันตอนผลิ
้
ตที่กว่าจะกลายมาเป็ นชีสฟิ นๆให้ เราได้ ลิ ้มลอง

กลางวัน

เย็น

กัน โดยชีสที่ถือเป็ นไฮไลท์ที่แปลกแบบสุดๆก็คือ ชีสดา ถือว่าเป็ นชีสพิเศษที่หาทานได้ ที่เท่านัน้ ซึง่
ผลิตมากจากหมึกดาของปลาหมึกนันเอง
้ นอกจากชีสแล้ วภายในโรงงานยังมีสินค้ าอื่นๆมากมาย
เช่น ไอศกรี ม ขนมปัง ให้ เลือกซื ้อเลือกทานกันอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set
นาท่านเดินทางสู่ นิงเกิล้ เทอเรส (Ningle Terrace) หมูบ่ ้ านเล็กๆ ที่เต็มไปด้ วยกระท่อมไม้ นา่ รักๆ
สร้ างเรี ยงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลัง สร้ างมาจากวัสดุธรรมชาติทงหมด
ั้
ทางเดินก็ทา
มาจากแผ่นไม้ กระดานเช่นกัน เรี ยกได้ วา่ เหมือนเดิมชมกระท่อมไม้ ในป่ า ร้ านค้ า ส่วนใหญ่จะขาย
สินค้ าที่เป็ นงานฝี มือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็ นต้ น
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟุราโน (Furano) ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรี ยกขานว่าสะดือของฮอก
ไกโดเมืองที่มีธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ รายล้ อมไปด้ วยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็ นเทือกเขาโทกาจิ
ในกลุม่ ภูเขาไฟไดเซ็ทสึซนั ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเขายูบา

รับประทานอาหารเย็น ณ ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรม

พักที่ Hotel Prince Furano หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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คลองโอตารุ -ถนนซาไกมาจิ-พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี โอตารุ -โรงงานช็อกโกแลต-Duty Free
หอนาฬิกาซัปโปโร-ห้ างสรรพสินค้ าอะคาเรนกะโซโกะ-สวนโอโดริ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) เมืองท่าเล็กๆ บนชายฝั่ งทะเลญี่ปนุ่ ภายในเมืองโอตารุ มี
อาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรี ยนที่ได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ อยู่หลายแห่ง ทาให้
ได้ บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณเลียบ คลองโอตารุ (Otaru
Canal) สถานที่ท่องเที่ยวสุดคูลช่วงฤดูหนาวบริ เวณริ มคลองโอตารุ ใครมาถึงโอตารุ แล้ วไม่ได้ มา
เดินเล่นริ มคลองโอตารุ จะถื อว่าพลาดมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ นา้ ในคลองกลายเป็ น
น ้าแข็ง ทางเดินและอาคารบ้ านเรื อนริ มคลองปกคลุมไปด้ วยหิมะตัดกับโคมไฟสีเหลืองส้ ม แบบ

โบราณที่ ป ระดับ อยู่ริ ม คลอง ในช่ว งเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ก็ จ ะมี เ ทศกาล Otaru Snow Light Path
Festival เพิ่มความโรแมนติกและสวยงามให้ กบั คลองโอตารุ
จากนันน
้ าท่านเดินเล่น ถนนซาไกมาจิ(Sakaimachi Street) อยูไ่ ม่ไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์ คของเมืองนี ้มากนัก นับเป็ นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ ยมไปด้ วยเอกลัก ษณ์

อย่างมากๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้ รับการอนุรักษ์ มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็ นถนนแหล่งช้ อป
ปิ ง้ ชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบนั นี ้
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี โอตารุ (Otaru Music Box Museum) หรื ออาจรู้จกั กัน
ในอีกชื่อหนึ่งคือ Otaru Orgel Museum เป็ นสถานที่ที่ทกุ คนต้ องมาแน่นอนเมื่อมาถึงเมืองโอตารุ
โดยเฉพาะสาวๆ ต้ องอยากมาแน่ๆ ด้ านในของพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้มีพื ้นที่กว้ างและเป็ นร้ านขายกล่อง
ดนตรี ที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ มีกล่องดนตรี มากมาย หลายรูปแบบ น่ารักๆ ทังนั
้ น้ อีกทังตั
้ วอาคารด้ าน
นอก สวยงามมีอายุเก่าแก่นบั ร้ อยปี และได้ รับการประกาศให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ของเมืองโอตารุ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Japanese Set
นาท่านชม โรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ (Shiroi Koibito Park) โรงงานช็อกโกแลตชื่อดัง
ของฮอกไกโด ตัวอาคารสร้ างและตกแต่งให้ ดเู หมือนเมืองในเทพนิยาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว
จะได้ ฟีลเหมือนอยู่ในเมืองของเล่นที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะเลยทีเดียว ถ้ าจะให้ ฟินมากกว่าเดิมก็ต้อง
อยู่ช มตอนเย็นที่ มี การประดับไฟสี สันสวยงามด้ วย โรงงานช็ อกโกแลตชิ โรอิ โคอิบิโตะเปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้ าชมกระบวนการผลิตช็อกโกแลตและคุกกี ้ภายในโรงงาน

นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์ช้อปปิ ง้ ร้ าน Duty Free ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษีได้ อย่างอิสระ
นาท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ที่ถ้า
มาเยือนซัปโปโรแล้ วไม่มาปั กหมุดแล้ วล่ะก็เหมือนมาไม่ถึง ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้ างขึ ้นต้ น
สมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นเขตพื ้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรื อนนาฬิกาซื ้อ
ิกาแห่งนี ้ได้ มีการปรับปรุ งจนกลายมาเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่
มาจากกรุ งบอสตัน โดยปั จจุบนั นันหอนาฬ
้
เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวที่สนใจได้ เข้ ามาชมกัน อิสระช้ อปปิ ง้ ห้ างสไตล์ วินเทจอิฐแดง (Akarenga)

สถาปั ต ยกรรมที่ มี เ อกลัก ษณ์ ทัง้ ด้ า นในด้ า นนอกแบ่ง ออกเป็ น 2 อาคาร มี ร้ านค้ า จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ร้ านอาหารต่างๆ และพื ้นที่ว่างสาหรับจัดแสดงนิทรรศการและงานอี เว้ นท์
ต่างๆ เช่น ลานสเก็ตน ้าแข็งแบบ outdoor ในช่วงหน้ าหนาว เรี ยกได้ วา่ เป็ นอีกหนึง่ แลนด์มาร์ กของ
เมืองโยโกฮาม่าที่ถ้ามาเยือนเมืองนี ้แล้ วไม่มาเหมือนมาไม่ถึงนาท่านชม สวนโอโดริ (Odori Park)
สวนโอโดริ เมืองซัปโปโร ความโดดเด่นของสวนแห่งนี ้ก็คือการออกแบบตัวสวนให้ ดเู หมือนเส้ นแบ่ง
ที่แยกเมืองออกเป็ นสองฝั่ งคือฝั่ งทิศเหนือและทิศใต้ สวนโอโดริ เป็ นสถานที่หลักในการจัดเทศกาล
หิมะซัปโปโร ใครมาเที่ยวสวนโอโดริชว่ งฤดูหนาวจะได้ ชมการแสดงไฟและการแกะสลักหิมะเป็ นรู ป
ต่างๆ ประดับประดาอยูท่ วั่ บริเวณอีกด้ วย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่เมือง โทมามุ (Tomamu) คือชื่อของรี สอร์ ทขนาดใหญ่ที่ให้ นักท่องเที่ยวได้ ใช้
เวลาอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่วา่ จะเป็ นภูเขาหรื อป่ าในฤดูร้อน หรื อจะเป็ นทิวทัศน์สีขาวโพลน
ของหิมะในฤดูหนาว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Nanda Seafood Buffet และ ขาปูยักษ์

พักที่ Tomamu Hoshino Resort หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว โรงแรมสกี รี สอร์ ท
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จุดชมวิว Unkai Terrace-ตลาดซัปโปโรโจไง-เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า-สุสาน-Makomonai Takinoย่ านทะนุกโิ คจิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว Unkai Terrace ตังอยู
้ ่ ระดับความสูง 1,088 เมตรจากระดับน ้าทะเล
ได้ รั บ ความนิ ย มมาโดยตลอด เนื่ อ งจากมี ลัก ษณะเป็ นทางเดิ น ที่ มี ค วามสู ง และทิ ศ ทางที่

หลากหลาย สามารถชมวิวได้ แบบพาโนราม่า และจังหวะที่เดินอยู่นนั ้ ก็ราวกับว่าเดินอยู่บนก้ อน
เมฆ นาท่านเดินทางสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง(Sapporo Jogai Market) ตลาดที่ใหญ่ที่สดุ ของเมือง
ซัปโปโร เพราะมีร้านค้ ามากถึง 80 ร้ านค้ าเรี ยงรายอยู่ทุกมุมของตลาด โดยเฉพาะสินค้ าอาหาร

ทะเล เช่น ปู หอยเม่น ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีสินค้ า ผลผลิตอื่นๆใน
ท้ องถิ่น เช่น ข้ าวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า (The Hill of the Buddha) ถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่งใหม่ที่โดดเด่นแห่งหนึ่งเนื่องจากเป็ นองค์พระพุทธรูปขนาด 13.5 เมตร หนัก 1,500 ตัน ครอบ
ไว้ ด้วยโดมทรงกลมใต้ ดินบริ เวณทางเข้ าจะมีสระน ้า และอุโมงค์ความยาว 40 เมตร เป็ นทางเดิน
ทอดนาสายตาเข้ าไป

กลางวัน

เย็น

จากนันน
้ าท่านเดินต่อไปที่ สุสาน Makomonai Takino ซึ่งเป็ นรู ปปั น้ หินจาลองของโมอายแห่ง
เกาะอีสเตอร์ และรูปปัน้ หินจาลองของสโตนเฮนจ์ ให้ ได้ เดินชมกันก่อนกลับอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู
นาท่านเดินทางสู่ ย่ า นทะนุ กิ โคจิ ( Tanuki Koji) เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ในร่ มชื่อดัง ของเมื องซัปโปโร
ขนาดยาวกว่า 1 กิโลเมตร เปิ ดมานานร้ อยกว่าปี ซึ่งมีร้านค้ าให้ เลือกซื ้อมากกว่า 200 ร้ าน ไม่ว่า
จะเป็ นของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่ องสาอาง ช็อ กโกแลต เสื ้อผ้ า ข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ และ

ร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมายในย่านนี ้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Royal Park Canvas Sapporo หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว (พักในเมื อง)
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ฮอกไกโด-กรุ งเทพ(สุวรรณภูมิ)
เช้ า

10.00 น.

15.50 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบินชิ โตะเซะ ฮอกไกโด เพื่อตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางจากฮอกไกโด กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG671
(10.00-15.50) ใช้ระยะเวลาในการเดิ นทางประมาณ 7.50 ชัว่ โมง บริ การอาหารและเครื ่องดืม่ บน
เครื ่อง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กาหนดการเดินทาง
พฤหัสบดี-อังคาร
พฤหัสบดี-อังคาร
เสาร์ -พฤหัสบดี

26-31 มกราคม 66
02-07 กุมภาพันธ์ 66
04-09 กุมภาพันธ์ 66

ผู้ใหญ่
72,999
75,999
75,999

ราคา
เด็ก
72,999
75,999
75,999

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยว
19,000
21,000
21,000

โปรดอ่ านก่ อนตัดสินใจจองทัวร์
สาคัญมาก !! กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขแนบท้ ายโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ ตัวท่ านเอง หากท่าน
ได้ ชาระเงินแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้ วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้
รายการทัวร์ สามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรื องดไปบางรายการได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการ
บิน หรื อเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทังนี
้ ้จะคานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
** ทางผู้เดินทางจะไม่ ฟ้องร้ องใดๆ อันเนื่องมาจากได้ รับทราบเงื่อนไขก่ อนการเดินทางแล้ ว **
เนื่องจากเป็ นการจองทัวร์ ล่วงหน้ า ณ วันเดินทางจริ ง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไฟล์ทบินล่าช้ าหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรื อต่างประเทศก่อนหรื อหลังจากการเดินทาง โปรด
สารองเวลาในการจองตั๋วเครื่ องบินไว้ อย่างต่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริ ษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นในส่วนของตัว๋ เครื่ องบินที่ไม่เกี่ยวข้ องกับโปรแกรมทัวร์
**ราคานี ้เป็ นราคาทัวร์ ตงแต่
ั ้ 10 ท่านขึ ้นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน**
**สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียงขนาดของห้ องพักขึ ้นอยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลงแล้ ว**

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมูค่ ณะ
ค่ารถโค้ ช ปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ทกุ แห่งที่ระบุตามรายการ
ค่า ประกัน อุบัติ เ หตุใ นการเดิ น ทางวงเงิ น ประกั น ท่า นละ 2,000,000 บาทและค่า รั ก ษาพยาบาล
200,000 บาทไม่ค้ มุ ครอง โรคประจาตัวหรื อโรคร้ ายแรงที่แพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นก่อนเดินทางรายละเอียด
อื่นๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่ วยหรื อต้ องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็ นไปตามเงื่อนไขแห่ง.
กรมธรรม์)
น ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ า (นา้ หนัก 30 กิโลกรัม)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.

ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง, แจ้ งเข้ าแจ้ งออกสาหรับผู้ที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของไทย
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ สาหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้ รับการงดเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่
ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง

4.
5.
6.
7.
8.

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษี
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์ , ค่าโทรศัพท์,
ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวีชอ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆ
้ กาหนดหรื อสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าทิปคนขับรถในญี่ปนุ่ 500 เยน / ท่ าน / วัน
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขึ ้นอยู่กบั ความพึง่ พอใจของท่าน

การจองและการชาระ
1.
2.

3.

4.

5.

ชาระเงินมัดจาท่ านละ 30,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วัน โดยโอน
เข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่วนที่เหลือชาระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชาระส่วนที่เหลือ 45 วัน
ก่อนการเดิน ทาง เนื่ องจากทางบริ ษั ท ต้ องส ารองค่า ใช้ จ่า ยในส่ว นของค่าที่ พัก และตั๋วเครื่ อ งบิน
มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
1) หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
2) หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่อนไข
3) เมื่อท่านชาระเงินแล้ ว ไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ ากระดาษ
อย่างต่า 2 หน้ า เพื่อทาการสารองที่นงั่ ภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ต
ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้ าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ ทา่ นติดต่อเจ้ าหน้ าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว
หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มี
ความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เงื่อนไขการออกเดินทาง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่
้
อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่างลูกค้ าและ
บริษัท

1.

2.

3.

ในแต่ละเส้ นทางจะมีการกาหนดผู้เดินทางขัน้ ต่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์ นีก้ าหนดให้ มี ผ้ ู
เดินทาง ขัน้ ต่า 10 ท่ าน หากมีผ้ เู ดินทางไม่ถึงที่กาหนด บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร์ หรื อ
เลื่อนการเดินทาง หรื อ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้ แจ้ งทางให้ ทาง
เราทราบล่วงหน้ าก่อนทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรื อต่างประเทศทุกครัง้
หากกรุ๊ปคอมเฟิ ร์ มแล้ ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิ ร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทาให้ กรุ๊ ปมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมขึ ้น หรื ออาจทาให้ กรุ๊ ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนัน้ ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไ ม่อนุญาตให้ เ ลื่ อนวันเดินทางใดๆ ได้ ทงั ้ สิน้ หากยกเลิกจะต้ องเป็ น ไปตาม
เงื่อนไขการยกเลิกการจอง
การชาระเงิน หมายถึง ท่านได้ ยอมรับข้ อเสนอและยืนยันจานวนตามที่ท่านได้ จองเข้ ามา หากท่าน
ชาระเงินเข้ ามาแล้ วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจานวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจาเป็ นจะต้ อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ ทางบริ ษัทฯ คิดค่าใช้ จ่ายที่ทางบริ ษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาใน
การขาย อย่างน้ อยที่สดุ เท่าจานวนเงินมัดจา ทังนี
้ ้ทังนั
้ นให้
้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรั บเงินค่ าบริการ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่ เก็บค่ าใช้ จ่าย (ในกรณีวนั เดินทางตรงกับเทศกาลหรื อหยุดยาว เช่น
สงกรานต์ / ปี ใหม่ เป็ น 60 วัน) หรื อ หักค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจริง (ถ้ ามี)
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 30 วั น คืนเงิน 100% ของค่ าทัวร์ ท่ ีจ่ายมาแล้ ว หรื อ หักค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่ามัดจาโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ ามี)
ยกเลิกก่ อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่ าทัวร์ ท่ ีจ่ายมาแล้ ว และหักค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่ามัดจาโรงแรม, ค่าวีซา่ (ถ้ ามี)
ยกเลิก ก่ อนการเดินทางน้ อยกว่ า 15 วั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นค่าทัวร์ ที่ช าระแล้ ว
ทังหมด
้
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษัททัวร์ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
และคืนค่าทัวร์ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ ท่านได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆทังสิ
้ ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน
เข้ าเมือง นโยบายห้ ามเข้ าออกประเทศ ฯลฯ
กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า อย่างน้ อย 21
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง ทังหมดทั
้
งนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ช่วงพีเรี ยดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็ นสาคัญด้ วย กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ

7.

กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายการดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริ งสาหรั บการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครั ง้ ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

หมายเหตุสาคัญเพิ่มเติม
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสดุ วิสยั อาทิ
การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปั ญหาการจราจร,
ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้ าได้
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรื อยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั อาทิการล่าช้ าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ,
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้ าได้
ทังนี
้ ้ทางบริษัทจะคานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็ นสาคัญ
ขอสงวนสิทธิ์ การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรั บขึ ้นก่ อนวัน
เดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่ องมาจากสาเหตุ
ต่างๆ
ท่านจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ
ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีคา่ ต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณี ที่ กองตรวจคนเข้ าเมื องไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมืองรวมทังใน
้
กรณีที่ท่านจะใช้ หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ า
หรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรื อ เนื่องจากเหตุผลหรื อความผิดของตัวท่านเอง
ในกรณีที่พาสสปอร์ ตของท่านชารุ ด หรื อมีตราปั ม้ ใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้ งว่าไม่สามารถใช้ เดินทางได้ หรื อเกิดจากเอกสารปลอม หรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆก็ ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดๆ เนื่องจากทางบริ ษัทได้ มีการช าระ
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางทังหมดไปเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว
กรณีที่ทางลูกค้ าใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
ซึ่ ง เกิ ด จากการตัด สิ น ใจของทางลูก ค้ า เอง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ คื น เงิ น ในการบริ ก ารนัน้ ๆ เนื่ อ งจาก
ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ ว
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายเป็ นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
, เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นัง่ วิลแชร์ หรื อบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้ อสรุป
ร่วมกันเป็ นรายกรณี
ราคาทัวร์ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้ วหากท่านไม่ได้ ใช้
บริการบางรายการหรื อยกเลิกไม่สามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้
เนื่องจากเราเดินทางเป็ นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวม
เป็ นสาคัญ
ห้ ามนาเข้ ากัญชา กัญชง หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื น
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้

ตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ป หากต้ องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้ องชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์ เรี ยกเก็บ
ทางบริษทั ฯ ได้ สารองที่นงั่ พร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินเรี ยบร้ อยแล้ วหากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่
จะด้ วยสาเหตุใดทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึง่ มีคา่ ใช้ จา่ ยแล้ วแต่
สายการบินและ ช่วงเวลาเดินทาง
กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริ ษัทฯได้ ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว (กรณีตวั๋ Refund) ผู้
เดินทางต้ องเป็ น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้ จะขึ ้นอยู่กบั แต่
ระบบของสายการบินน้ั น ๆ เป็ นผู้กาหนด
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรับราคาภาษี น ้ามันเพิ่มเติมโดย
มีเอกสารยืนยันจากทางสายการบิน
การจัดที่ นั่ง บนเครื่ องบินของกรุ๊ ปข้ อก าหนดเป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผู้ ก าหนดซึ่ง ทางบริ ษั ท ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ วา่ ท่านจะได้ ที่นงั่ ตามที่ท่านต้ องการได้
กรณีท่านที่จะออกตัว๋ บินภายในประเทศหรื อกรณีท่านออกตัว๋ เองกรุณาแจ้ งบริ ษัทเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ นนสามารถ
ั้
ออกเดินทางได้ แน่นอน มิฉะนันทางบริ
้
ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
ที่นงั่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรี เควสให้ ได้ จะขึ ้นกับข้ อกาหนดของสายการบินเป็ นผู้กาหนด
ท่านที่ใช้ ไมล์หรื อแต้ มบัตรเครดิตแลกตัว๋ ท่านจะต้ องเป็ นผู้ดาเนินการด้ วยตัวท่านเอง
น ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดหรื อถือขึ ้นเครื่ องสายการบินเป็ นผู้กาหนดหากท่านมีน ้าหนักเกินกว่า
กาหนดท่าน จะต้ องเป็ นผู้เสียค่าปรับนันเอง
้

10.
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ทางบริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ าและสัมภาระของผู้โดยสาร
กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วิลแชร์ กรุณาแจ้ งบริ ษัทฯ ล่วงหน้ าอย่าง
น้ อย 7 วันก่อนเดินทาง มิฉะนันบริ
้ ษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้ าได้

โรงแรมที่พัก
1.

2.
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4.

5.
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7.

รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทอีกครัง้ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ร ะบุใน
โปรแกรม
การจัดการห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความ
พร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
สาหรับท่านที่พกั ห้ อง 3 เตียง ขนาดของห้ องพักขึ ้นอยูก่ บั ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั ถือว่าท่านยอมรับข้ อตกลง
แล้ ว
เนื่ องจากการวางแปลนแบบห้ องพั กของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ ย ว
(Single) และห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้ องแต่ละประเภท
จะไม่ตดิ กันหรื ออยูค่ นละชัน้
กรณีต้องการห้ องพักแบบ 3 ท่านต่อห้ อง หรื อ ห้ องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้ องให้ เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้ จา่ ย ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้ องพักในโรงแรม
เต็ม (บางครัง้ ต้ องจองโรงแรมข้ ามปี ) ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่ อให้
เกิดความเหมาะสม
บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าหรื อบางครั ง้ อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ ชไม่สามารถเข้ าถึงได้ ท่านจะต้ อง
นาสัมภาระของท่านเข้ าห้ องพักด้ วยตัวท่านเอง

สาหรั บผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ ตไทย (Thai Passport) ไม่ ต้องขอวีซ่า
ประเทศญี่ปนุ่ อนุญาตให้ อยู่ได้ สงู สุด 15 วัน

** เมื่อท่ านชาระเงินค่ าทัวร์ ให้ กับทางบริษัทฯ แล้ ว **
** จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทัง้ หมดนี ้ **

