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JAPAN
HOKKAIDO 3 ICE FESTIVAL 6D4N
เดินทาง 13-18/15-20 ก.พ. 61
โดยสารการบินไทย ราคาเริม
่ ต้น 47,911 บาท
ไฮไลท์ ทัวร์
- 3 เทศกาลน้า
้ แข็งที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
“เทศกาล SOUNKYO ICE FEST-OTARU CANDLE LIGHT-SHIKOTSU ICE FEST”
- ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
- สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “TAKINO PARK” อย่างเพลิดเพลินใจ
- สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี “SNOW MOBILE” อย่างเพลิดเพลินใจ
- เที่ยวชม น้้าตกกิงกะ น้า้ ตกริวเซ
- ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน 2 คืน
- พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง
1
2

3

4

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรมที่พัก

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)
สนามบินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-เมืองอาซาฮีคาวํา-หมูํบ๎านราเมน
สวนสัตว์อาซาฮียามํา+เพนกวินพาเหรด-โซอุนเคียว-น้ําตกกิงกะ
น้ําตกริวเซ-ชมเทศกาลน้้าแข็งโซอุนเคียว-แชํน้ําแรํ
เมืองบิเอ-SNOW MOBILE-โอตารุ-คลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์กลํองดนตรี-ซัปโปโร-เทศกาล OTARU CANDLE
LIGHT FESTIVAL-***พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งยํางพร๎อมปู 3 ชนิด
ได๎แกํ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไมํอั้น ***
เทศกาลน้้าแข็ง SHIKOTSU ICE FEST-เมืองโนโบริเบ็ทสึ
จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แชํน้ําแรํ
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กิจกรรม ณ ลานสกี TAKINO PARK –เมืองซัปโปโร
ช๎อปปิ้งยํานทานุกิโคจิ
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สนามบินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินสุวรรณภูมิ







SOUNKYO[♨]
หรือเทียบเทํา

SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบเทํา

LAKE TOYA
HOTEL หรือ
เทียบเทํา

SAPPORO
HOTEL
หรือเทียบเทํา

Day 1

สนามบินสุวรรณภุมิ

20.30 น.

นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG)

โดยมีเจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.45 น.

ออกเดินทางสูํประเทศญี่ปุ่น เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบินที่ TG 670 ** [บริการอาหารร๎อน บนเครื่อง] **

** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอร์เวย์ เนื่องจากต๎องเป็นไปตามกฏระเบียบของสายการบิน
สําหรับการสุํมจับที่นั่งวํางบนเครื่องให๎กับลูกค๎า

Day 2
สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)- เมืองอาซาฮีคาว่า- หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า+เพนกวิน
พาเหรด -โซอุนเคียว-น้้าตกกิงกะ-น้้าตกริวเซ-ชมเทศกาลน้้าแข็งโซอุนเคียว-แช่น้าแร่
08.20 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นําทํานผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและรับกระเป๋า
สัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว ...

09.30 น.

ไกด์จะนําทํานไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว๎ พาทุกทํานไปยัง หมูํบ๎านราเมน (Ramen Village) ซึ่งเมืองแหํงนี้ มี
ประวัติศาสตร์การทําราเมน มาอยํางยาวนาน นับตั้งแตํยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และมีน้ําซุปแบบฉบับของตัวเอง
โดยหมูํบ๎านราเมน ถือกําเนิดมาในปี 1996 เพื่อให๎เหลํานักทํองเที่ยวได๎เข๎ามาสัมผัสรสชาตแบบดั้งเดิมของร๎านราเมน
ที่มีชื่อเสียงทั้ง 8 ร๎านได๎อยํางเต็มที่

เที่ยง

** อิสระ อาหารกลางวัน เลือกทานราเมน จากร้านต่างๆ ที่หมู่บ้านราเมน แห่งนี้ **
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นําทํานไปยัง สวนสัตว์อาซาฮียาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได๎รับความนิยมอยํางสูง เพราะวําสวน
สัตว์แหํงนี้ได๎สร๎างมิติใหมํให๎กับผู๎มาเยือน เชํน อุโมงค์ใต๎น้ําของสระเพนกวินที่จะได๎เห็นเหลําเพนกวินตัวน๎อยวํายน้ํา
อยูํเหนือตัวเรา ... โดมแก๎วที่ให๎ทํานได๎โผลํหัวเข๎าไปยังกรงของหมีขั้วโลกและหมาป่าเพื่อจะได๎เห็นพวกเขาเหลํานั้นใน
ระยะประชิด ... รวมไปถึงสัตว์ป่าตํางๆ เชํน กวางป่า เหยี่ยว นกกะเรียน (ที่พบในฮอกไกโด) เสือดาว ยีราฟ หมีแพนด๎า
เป็นต๎น และ พิเศษสุดในชํวงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีขบวนพาเหรดเพนกวิน ให๎ชมอีกด๎วย (รอบการโชว์พาเหรด

เพนกวินคือ 11.00 น. และ 14.30 น. ตั้งแตํ ปลายธันวาคม-กลางมีนาคม และชํวงมีนาคม จะมีเพียงรอบ 11.00 น.
เทํานั้น **
จากนั้นเดินทางสูํ เมืองโซอุน เคียว นําทํานชมความงามของ น้้าตกกิงกะและน้้าตกริ วเซ เพลิดเพลินไปกับความ
สวยงามของธรรมชาติของน้ําตกที่จัดได๎วําเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร๎อยของญี่ปุ่น น้ําตกทั้งสองแหํงนี้มีต๎น
น้ําอยูํในเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ําที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแมํน้ําอิชิคาริได๎หลังจากฤดู
หนาว สํวนในชํวงฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองแหํงนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง
จากนั้นชม เทศกาลน้้าแข็งเมืองโซอุนเคียว เทศกาลประจ้าฤดูหนาวหรือที่เรียกว่า Hyobaku Matsuri จัดขึ้น
เป็นประจ้าทุกปี ซึ่งปีนี้จัดตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-18 มีนาคม 61 ท่านจะได้พบกับประติมากรรมต่างๆ ที่ท้า
มาจากหิมะและน้้าแข็งที่ประดับประดาโดยแสงไฟแสงสีตระการตา

เดินทางเข๎าสูํที่พัก SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเทํา

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให๎ทุกทํานผํอนคลายกับการแชํน้ําจากแรํธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น (Onsen)

Day 3
เมืองบิเอ – SNOW MOBILE – โอตารุ – คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – DUTYFRE -ซัปโปโร
เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL
*** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น ทําการเช็คเอาท์
นําทํานเดินทางสูํ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยูํบริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได๎ชื่อวํา “Small Town Of The Most
Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนนํารักของเมืองนี้อยูํที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา นําทํานเดินทางสูํ ลานหิมะ ให๎
ทํานได๎สนุกกับประสบการณ์นั่งราฟติ้งที่ให๎เรานั่งบนแพยางพาทุกทํานนั่งชมบรรยากาศในฤดูหนาว แถมด๎วยให๎ทําน
สนุกสนานกับการขับ Snow Mobile ให๎ทํานประทับใจไมํรู๎ลืม ตํอด๎วยการชมตัว อัลปาก๎า ให๎ทุกทํานถํายรูปหรือจะ
อุดหนุนซื้ออาหารให๎อัลปาก๎าอยํางเพลิดเพลินใจ

(กิจกรรมกลางแจ๎งชนิดตํางๆหากสภาพอากาศไมํเอื้ออํานวย ในชํวงเวลานั้นๆ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
สถานที่ โดยรักษาสิทธิ์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานเดินทางสูํ เมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคูํไปกับความเกําแกํและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ นําทํานชม
คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมตํอกับอําวโอตารุ ในสมัยกํอนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุค
อุตสาหกรรมการขนสํงทางเรือบริเวณปากอําว ซึ่งในยามค่ําคืนคลองแหํงนี้ได๎รับคําขนานนามวําเป็นจุดที่โรแมนติกที่สุด
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเกําแกํสองชั้น ที่ภายนอกถูกสร๎างขึ้นจากอิฐแดง แตํโครง
สร๎างภายในทําด๎วยไม๎ พิพิธภัณฑ์แหํงนี้สร๎างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เกําแกํและควรแกํ
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การอนุรักษ์ให๎เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นนําทํานสัมผัสเทศกาลสุดโรแมนติค OTARU CANDLE LIGHT
FESTIVAL ซึ่งในปีนี้ที่จัดขึ้นในชํวงวันที่ 09-18 กุมภาพันธ์ 2018 ให๎ทุกทํานได๎อิ่มเอมกับบรรยากาศที่เต็มไปด๎วย
กลิ่นอายความโรแมนติคของแสงเทียนที่ถูกจัดวางไว๎ภายใต๎โคมที่สร๎างขึ้นจากหิมะ น้าท่านไปช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพ
ดีที่

ค่้า

ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ...

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

*** พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปิ้งย่างพร้อมปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น ***
นําทํานเดินทางเข๎าสูท
ํ ี่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเทํา

Day 4
เทศกาลน้้าแข็ง SHIKOTSU ICE FEST-เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แช่น้าแร่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ทําการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสัมภาระ
นําทํานเดินทางสูํ เทศกาลน้้าแข็ง SHIKOTSU ICE FEST เทศกาลน้ําแข็งที่ทะเลสาบชิโคทสึ ทะเลสาบ ปาก
ปลํองภูเขาไฟ ที่ได๎ชื่อวํามีน้ําที่ใสบริสุทธิ์เป็นอันดับต๎นๆ โดยจะใช๎น้ําจากทะเลสาบ นํามาพํนผํานสปริงเกอร์ คํอยๆ
กํอรูปทรงเป็นก๎อน น้ําแข็งทรงกรวย ขนาดเล็กใหญํแตกตํางกันไปถึง 30 แบบ ในชํวงเวลากลางวัน คุณจะได๎รับชม
ความสวยงามของ น้ําแข็งสีฟ้า เรียกวํา “ชิโคทสึบลู” สํวนในเวลากลางคืนนั้น จะได๎ตื่นตา

ตื่นใจไปกับ การจัดแสดง

ไฟ เลํนไฟน้ําแข็ง สีสันสวยงาม มีการจุดพลุ การแสดงตํางๆ คอยคุณอยูํ นอกจากนั้นอาหาร และเครื่องดื่มอุํนๆ ก็มี
บริการด๎วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

นําทํานเดินทางสูํ เมืองโนโบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหํงหนึ่งของเกาะฮอกไก นําทํานชม
จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมํดับจึงกํอให๎เกิดน้ําพุร๎อนและบํอโคลนเดือด อันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยูํชั่วกัลป์ จากนั้นนําทําน ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง [ด้านล่าง] ภูเขาไฟเกิดใหมํ
ประมาณปี ค.ศ.1944 -1945 ภูเขาไฟน๎องใหมํที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดตํอกัน
นานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยูํ ปัจจุบันอยูํในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแหํงพิเศษ” พร๎อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้นเดินทางสู่ ที่พัก

ค่้า

รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรม / ผํอนคลายกับการแชํน้ําจากแรํธรรมชาติสไตล์ญป
ี่ ุ่น
นําทํานเดินทางเข๎าสูท
ํ ี่พัก LAKE TOYA HOTEL หรือเทียบเทํา

Day 5
กิจกรรม ณ ลานสกี TAKINO PARK –เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ-ซัปโปโร
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทาง สัมผัสความสนุกสนานกับหิมะทีล
่ านสกี TAKINO PARK ให๎ทุกทํานได๎อิสระ
เพลิดเพลินกับการสัมผัสเลํนหิมะและสนุกสนานกับการ “นั่งโดนัทเลือ
่ นหิมะ” อยํางเป็นประสบการณ์ทส
ี่ นุก
ไมํรู๎ลืม
** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดส้าหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นทุกชนิด **
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
*** กิจกรรมเล่นหิมะ ณ ลานสกี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และ ความสูงของหิมะ ***

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

นําทํานช๎อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็นยํานช๎อปปิ้งโดยสร๎างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความยาว
1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแมํน้ํา Sosei .. สองข๎างทางเต็มไปด๎วยร๎านค๎ากวํา 200 ร๎าน ขายของที่ระลึก
ขนม ของเลํน เครื่องสําอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ๎า ร๎านดองกี้โฮเต และร๎านอาหารให๎เลือกรับประทานมากมาย โดยยํานนี้
เป็นตลาดเกําแกํมากกวํา 100 ปี ตั้งแตํ 1873 ปัจจุบันมีการจัดเทศกาลตํางๆ เชํน เทศกาลทานุกิ ในฤดูร๎อน(กรกฎาคมสิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด๎วยไฟ และตกแตํงอยํางสวยงาม

อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย

ค่้า

นําทํานเดินทางเข๎าสูท
ํ ี่พัก SAPPORO HOTELหรือเทียบเทํา

Day 6
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.

ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระกํอนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเสะ

08.00 น.

ถึง สนามบินชิโตเสะ .. ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ

10.00 น.

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.50 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ

***************************************************************

HOKKAIDO 3 ICE FESTIVAL 6D4N
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

13-18 กุมภาพันธ์ 2561

47,911

47,911

46,911

10,900

15-20 กุมภาพันธ์ 2561

47,911

47,911

46,911

10,900

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน **
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 5,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแตํละครั้งจะต๎องมีผู๎โดยสารจํานวน 20 ท่านขึ้นไป ถ๎าผู๎โดยสารไมํครบจํานวนดังกลําว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การช้าระค่าบริการ
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 15-20 วันกํอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสาย การ
บินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ร ะบุ ไว๎ในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น ไมํสนับสนุนให๎ลูกค๎าเดินทางเข๎าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผํานการตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของเจ๎าหน๎าที่เทํานั้น
ลูกค๎าทุกทํานต๎องผํานการตรวจคนเข๎าเมืองด๎วยตัวของทํานเอง ทางมัคคุเทศก์ไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือใดๆได๎ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํ
อาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
- กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต๎อง
ดําเนินกํอนเดินทาง 7 วันลํวงหน๎า และถ๎าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต๎องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เทํานั้น
2. คําที่พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ หรือ ระดับเทียบเทํา
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. คําอาหาร คําเข๎าชม และ คํายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไมํ
เกิน 23 กิโล] คําประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไมํครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตํางด๎าวตํางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซําให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน15 **ถ๎ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให๎กลับมาใช๎วีซํา ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายเพิ่ม ในการขอวีซําตามที่
สถานทูตกําหนด)
2. คําใช๎จํายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชํน คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คําทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน๎าทัวร์ ทํานละ 5,000 เยน ตํอทําน/ทริป (เก็บทิปกํอนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จําย 3%

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน ไมํวําจะด๎วย
วัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมือง เพื่อเป็นการยืนยั น
วํามีคุณสมบัติในการเข๎า ประเทศญี่ปุ่น
**เอกสารที่อาจจะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมให๎กับลูก
ทัวร์ แตํทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการพิจารณาของกองตรวจคนเข๎าเมืองของญี่ปุ่น**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันวําทํานสามารถรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้ นระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน เงินสด บัตรเครดิต เป็นต๎น)
3. ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตํอได๎ระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เชํน คน รู๎จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํ ไม่ต่้ากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4. เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํเ ข๎าขําย
คุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 20 ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถื อวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ
ทั้งหมด
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
7. สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไปตํางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด๎วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
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