ทัวร์ญี่ปุ่น : รหัส JAP1230

HOKKAIDO SNOW & ICE FESTIVAL 7D4N

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
ชมเทศกาลหิ มะซัปโปโรและเทศกาลนา้ แข็งสุดยิ่งใหญ่ตระการตา
นั่งกระเช้าชมวิวบนยอดเขาคุโระดะเกะ สนุ กกับกิจกรรมท้าลมหนาว
อาบนา้ แร่แช่ ออนเซ็นชื่ อดัง ณ โซอุนเคียว
HX 762
HX 690
HX 697
HX 767

1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
ราคา 40,900.วันที่
1
2
3

รายการ

• อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ปู

อาหาร
B L
D

03.30 – 07.05
12.00 – 17.55
14.55 – 20.20
02.00 – 03.55
โรงแรม

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบินชิโตเซ่ –
อิออนพลาซ่า – ซัปโปโร
ซัปโปโร – หมูบ่ า้ นราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ถ้าน้ าแข็งไอซ์
พาวิลเลี่ยน – เทศกาลนา้ แข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว

-

APA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า
SOUNKYO KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า

4

5
6
7

โซอุนเคียว - น้ าตกกิงกะ ริวเซ – ชมวิวยอดเขาคุโระดะเกะ
(กระเช้า) – โรงงานชีส (ทาไอศกรีม) – FURANO JAM GARDEN –
ฟูราโน่
ฟูราโน่ – FURANO HERB HILL – โอโดริปาร์ค SNOW FESTIVAL
69th – ทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ าโบราณ – พิพธิ ภัณธ์กล่อง
ดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง

FURANO HOPS HOTEL
หรือเทียบเท่า
-

APA HOTEL & RESORT SAPPORO
หรือเทียบเท่า

-

สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

DAY 1
23.30

DAY 2
03.30

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 7 สายการ
บิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ N 1 – 7 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้
ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง
กรุงเทพฯ – สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – สนามบิ นชิ โตเซ่ – อิ ออนพลาซ่ า – ซัปโปโร
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 762

07.05

เดินทางถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง

12.00

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 690

17.55

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ อี ออนพลาซ่ า ช้อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า
ต่ าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็ น เสื้อ ผ้า กระเป๋ า-รองเท้า ของแต่ งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี
ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้ งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุ กสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่ง
สินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิน้ ละ 100 เยน ไม่ลมื แวะซือ้ ของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ ,
เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคีย้ ว ฯลฯ
**อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สม ค วรแก่ เวล า น าท่ าน เดิ น ท างเข้ า สู่ ท่ี พ ั ก ซั ป โป โร ณ APA HOTEL & RESORT
SAPPORO หรือเทียบเท่า
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DAY 3
เช้า

กลางวัน

ซัปโปโร – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ถา้ น้าแข็งไอซ์พาวิ ลเลี่ยน –
เทศกาลน้ าแข็ง ICE FESTIVAL – โซอุนเคียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็ง สถานทีร่ วบรวมร้านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิกาว่า กาเนิดขึน้
ในปี 1996 มีร้านราเมนชื่อดังถึง 8 ร้านที่แสดงฝี มอื การปรุงให้ลูกค้าได้ล้มิ ลองและยังมีเรื่อ งราว
ความเป็นมาของราเมนจัดแสดงให้ชมอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮี ยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็ นสวนสัตว์ท่มี ชี ่อื เสียงและได้รบั
ความนิยมทีส่ ุดของญี่ปุน่ เพราะเป็ นสวนสัตว์ทแ่ี ตกต่างจากสวนสัตว์อ่นื ๆ โดยจานวนนักท่องเที่ยว
ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมสวนสัตว์แห่งนี้สงู ถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คอื แทงค์รปู กระบอก
ที่ย่นื เข้าไปในบ่อของแมวน้ าซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ าอย่างคล่องแคล่วของ
แมวน้ าได้อย่างใกล้ชดิ ที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ ารักแสนรูข้ องสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์
รวมถึงสัตว์จากขัว้ โลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็ นหมีขาวขัว้ โลก ความน่ารักของนกเพนกวิน ในอุโ มงค์ใต้น้ า
แหวกว่ายน้ าโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัว
น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่ าเกรงขามของเจ้าป่าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือ
โครง ฯลฯ ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจามิรเู้ ลือน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อกี โลกหนึ่ง ณ ถา้ น้ าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ ยน ท่านสามารถมา
เที่ยวที่น่ีได้ตลอดทัง้ ปี ในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมเิ อาไว้ ที่ -20องศา และมีการจัดแสดง หินงอก
หินย้อย ซึง่ เกิดจากน้ าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย้อยดังที
่ เ่ ห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่า สิบปี และ
จุดที่น่าชมที่จุดก็ค ือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ชีวติ ในห้อ งลบ 41องศา และเป็ นห้อ งที่
หนาวทีส่ ุดที่เปิ ดให้เข้าชมได้ในญี่ปุ่น ที่ นี่มีบริ การให้ ยืมเสื้อหนาวฟรี ดังนัน้ จึงไม่ต้องกังวลว่าจะ
หนาวเกินไป
นาท่านชม เทศกาลน้าแข็ง ICE FESTIVAL สถานทีจ่ ดั งาน ณ เมืองโซอุนเคียว ตัง้ อยู่รมิ แม่น้ าอิ
ชิค าริ จัดขึ้นบนพื้นที่ก ว่า 10,000 ตารางเมตร เมื่อท่านก้าวเข้าสู่ภายในจะพบกับประติมากรรม
น้าแข็งทีห่ ลากหลาย อาทิ อุโมงค์น้ าแข็ง เสาน้ าแข็งและโดมน้ าแข็ง ซึง่ มีความสูงกว่า 10 เมตร ตก
กลางคืนจะประดับประดาด้วยแสงไฟ 7 สี อย่างสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอัน
น่ าประทับใจ นอกจากนี้บางวันอาจจะได้เห็นดอกไม้ไฟทีจ่ ุดขึน้ เป็ นรูปร่างหรือตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น
ต่างๆ
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สมควรแก่ เวลา น าท่ านเดิน ทางเข้า สู่ท่ีพ ัก โซอุน เคี ย ว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL
คา่

หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม (บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์)
*** หลัง รับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญ ท่ านสัม ผัส กับ การแช่ น้ าแร่ส ไตล์ญ่ี ปุ่ น หรือ ที่เรียกกัน ว่ า
การแช่ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ป่นุ ยังเชื่อกันว่าการ
อาบน้าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

DAY 4
เช้า

โซอุนเคียว - น้าตกกิ งกะ ริ วเซ – ชมวิ วยอดเขาคุโระดะเกะ (กระเช้า)
โรงงานชีส (ทาไอศกรีม) – FURANO JAM GARDEN – ฟูราโน่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม น้ าตกกิ งกะ สมญา น้าตกเส้นด้าย ที่มคี วามงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120
เมตร ทาให้สายน้ าไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็ นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม
มาก มีค วามสวยงามแสนมหัศ จรรย์ย ิ่งนั ก บริเวณใกล้ๆ กัน น าท่ านชม น้ า ตกริ ว เซอิ สมญา
น้าตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติทไ่ี ม่แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ าทีไ่ หลออกจากซอก
ผาตก–ลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้าที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่ นอน น้ าตกสองแห่งนี้ได้รบั สมญา น้ าตกคู่
สามี–ภรรยา
จากนัน้ นาท่านสู่ยอดเขาของ ภูเขาคุโระดะเกะ โดยการขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ า ค่อยไต่ระดับความสูง
ชันสู่ดา้ นบน เพื่อชมวิวความสวยงามของเทือกเขาโดยรอบ ภูเขาคุโระดาเกะสูงตระหง่านนี้เป็ นยอด
หนึ่งในจานวนหลายยอดของเทือกเขาไดเซทสุ ท่มี รี ูปร่างคล้ายปลายแหลมปิ รามิด ด้านบนท่าน
สามารถชมทัศนียภาพอันสวยงาม และชมทุ่งหญ้าทีป่ กคลุมไปทัวอาณาบริ
่
เวณ ภาพที่ปรากฏจาก
บนยอดเขาจึงยากแก่การหาคาพูดใดมาเปรียบเทียบได้ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานชี ส ท่านจะได้ชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีส
คุณภาพชนิดต่างๆ ถึงโรงงานผลิตรวมถึงชีสสีดา (BLACK CHEESE) ทีผ่ ลิตจากหมึกของปลาหมึก
และนาท่านทดลอง ทาไอศกรีม ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้ประสบการณ์การทาไอศครีม และได้ชมิ
ไอศครีมที่ท่านลงมือทาด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็ นสิง่ ที่น่าประทับใจอย่างยิง่ (ราคาทัวร์รวมค่ า
อุปกรณ์ในการทาไอศครีมแล้ว)
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จากนัน้ เดินทางสู่ FURANO JAM GARDEN แหล่งผลิตและจาหน่ ายแยมทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่ง
ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบกับแยมทาด้วยมือหลากหลายรสนับไม่ถ้วน! เรียกได้ว่าผักและผลไม้
เกือบทุกชนิดทีเ่ ราคุน้ หู ล้วนถูกนามาใช้ผลิตเป็ นแยมได้อย่างไม่น่าเชื่อ และยังสามารถลองชิมดูได้
ด้วยว่ารสไหนอร่อยถูกใจโดยการทากับขนมปงั ที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณ ฑ์
ผลไม้กวนและซอสผลไม้ให้ได้เลือกช็อปกันอีกด้วย
สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ท่ี พ ั ก ฟู ร าโน่ ณ FURANO HOPS HOTEL หรือ
เทียบเท่า
คา่

รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 5
เช้า

ฟูราโน่ – FURANO HERB HILL – โอโดริ ปาร์ค SNOW FESTIVAL 69th – ทานูกิโคจิ –
ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ FURANO HERB HILL สนุ กกับกิจกรรมท้าลมหนาว อิสระให้ท่านได้เล่นเครื่องเล่น อาทิ
สโนว์โมบิ ล, สโนว์ลาฟติ้ ง, สโนว์ส เล็ต ตามอัธยาศัย (จานวนครัง้ ในการเล่ นขึ้ นอยู่กบั ทาง
FURANO HERB HILL เป็ นผูก้ าหนด)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่าน ชมเทศกาลแกะสลักน้าแข็งอันยิ่ งใหญ่ตระการตาที่จดั ขึ้นแค่ปีละ 1 ครัง้ (69th
SNOW FESTIVAL งานเริ่ ม วัน ที่ 5 – 12 กุม ภาพัน ธ์ 2561) ที่ โอโดริ ป าร์ค เชิญ ท่ านเดิน ชม
พร้อมเก็บภาพทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย ส่วนท่านใดเดินชมงานจนเต็มอิม่ แล้ว บริเวณ โอโดริ ปาร์ค
ยังเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทส่ี ุดกลางกรุงซัปโปโรและเป็ นย่านช้อปปิ้ งที่มชี ่อื เสียงของกรุงซัป
โปโรอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้ งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนน
จะมีรา้ นค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวม
แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา
เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครือ่ งสาอางค์ เป็นต้น
**อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สม ค วรแก่ เวล า น าท่ าน เดิ น ท างเข้ า สู่ ท่ี พ ั ก ซั ป โป โร ณ APA HOTEL & RESORT
SAPPORO หรือเทียบเท่า
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DAY 6
เช้า

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้ าโบราณ – พิ พิธภัณธ์กล่องดนตรี – สนามบิ นชิ โตเซ่ –
สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติ ค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสาคัญทางประวัตศิ าสตร์
แวะชม คลองโอตารุ ที่ม ีค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อ มต่ อ กับ อ่ า วโอตารุ ซึ่ง ในสมัย ก่ อ น
ประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางใน
การขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น
พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิว ทิวทัศน์ทส่ี วยงาม ได้เวลาอันสมควรพา
ท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้
จะพ่ นไอน้ า ประกอบกับ มีเสียงดนตรีดงั ขึ้น ทุก ๆ 15 นาที จากนัน้ น าท่านสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ กล่ อ ง
ดนตรี อาคารเก่ าแก่ ส องชัน้ ที่ภ ายนอกถู กสร้างขึ้น จากอิฐแดง แต่ โครงสร้างภายในท าด้ว ยไม้
พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1910 ปจั จุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่และควรค่าแก่
การอนุรกั ษ์ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ
**อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้ เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ

14.55

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 697

20.20

DAY 7

ถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง

สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

02.00

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX 767

03.55

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
***************************************************
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กาหนดการเดินทาง : 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน
40,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
38,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)
38,900 บาท
เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
34,900 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
9,500 บาท
*** กรณี มีต ั ๋วเครื่องบินเอง ผูใ้ หญ่หกั ค่าตั ๋วท่านละ 11,000 บาท จากราคาทัวร์ ***
หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่ าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
➢
➢
➢
➢

ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตราค่าบริ การไม่รวม
➢
➢
➢
➢

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

➢ ค่าสินน้าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสารองที่นัง่
➢ กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
➢ กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชือ่ บัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

เงื่อนไขการยกเลิ ก
➢ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทาการ ไม่รบั รวมวันเสาร์อาทิตย์ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่า
มัดจา
➢ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคา
ทัวร์
➢ กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคา
ทัวร์
หมายเหตุ
➢ กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่
อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
➢ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ
ทีเ่ หนืออานาจควบคุมของบริษทั ฯ
➢ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการปรับขึน้ ค่าน้ามันของสายการบิน
➢ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
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➢ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ุ่น ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ป่นุ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย
3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญี่ป่นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัติก ารถู กส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อ ยู่ในระยะเวลาของการถู กปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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