อนุสรณ์ สถาน Toda Memorial Park - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่ า – ห้ างอิออน
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้ คะมิยูเบทสึ
นา้ ตกกิงกะ – นา้ ตกริวเซอิ - สระนา้ สีนา้ เงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุย เอ้าท์ เล็ต
ช้ อปปิ้ งย่ านซูซูกโิ นะ และ ย่ านทานูกโิ คจิ

 อาบน้ าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ไม่ อ้ นั กับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 มัคคุเทศก์มีความชานาญ มีจิตใจให้บริ การ สุ ภาพ อ่อนน้อม
 บินโดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
2000

น.

2345 น.

วันที่สอง
0830

น.

กลางวัน
บ่ าย

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาทัวร์

9 – 13 พ.ค. 2561

49,500.-

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์ เวย์
(TG) พบเจ้าหน้าที่ ที่รอต้อนรับและอานวยความสะดวกทุกท่าน
ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 670
สนามบินชิโตเซ่ - อนุสรณ์ สถาน Toda Memorial Park – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า – ห้ างอิออน – หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่ า
ถึ ง สนามบินชิ โตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น (เวลาท้องถิ่ นญี่ ปุ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) นาท่ านผ่านพิ ธี
ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมื อง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ เรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์ สถาน
Toda Memorial Park ถูกสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นเกี ยรติ แก่ครู Toda นักวิชาการผูเ้ ป็ นประธานสมาคมที่ มุ่งเน้นปฏิบตั ิ
ตามแบบพุทธศาสนา อีกทั้งบริ เวณนั้นยังใช้เป็ นสุ สานแบบตะวันตก ปั จจุบนั เป็ นสวนสาธารณะภายในสวนมีตน้
ซากุระและต้นเชอรี่ ที่นามาปลูกไว้เมื่ อถึ งฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระประมาณ 8,000 ต้น จะออกดอกบานสะพรั่ ง
สวยงามเต็มพื้ นถนน (ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่ งนับเป็ นจุ ดชมซากุระที่ สวยงามแห่ งหนึ่ งบนเกาะฮอกไกโด
จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกันอย่างเพลิดเพลิน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ซึ่ งในแต่ละปี จะมีผู ้
เข้าชมความน่ารักของ สัตว์ต่าง ๆ ที่ ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3
ล้านคนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่ ง นี้ ได้มีแนวความคิดที่วา่ สัตว์ต่าง ๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
และเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ นั ๆ จึ งทาให้ ทุกท่านได้สัมผัสถึงชี วิตความเป็ นอยู่ที่แท้จริ งของสัตว์แต่ละ
ประเภท อาทิเช่น นกเพนกวินแสนรู ้ หมีโพลาขั้วโลกเหนื อตัวใหญ่ ขนาดความยาวของลาตัว 3 เมตร ชมลีลาการ
ว่ายน้ าของแมวน้ าอายุ 4 ปี หมวดลิงต่าง ๆ อาทิเช่น ลิงอุรังอุตงั ที่ปืนป่ ายบน เครื่ องห้อยโหนบนที่สูงถึง 17 เมตร
ได้อย่างสบาย ๆ ลิงภูเขากว่า 30 ตัว หมีสีน้ าตาลยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด สิ งโตเจ้าป่ า และเพื่อนร่ วมสวนสัตว์อื่น ๆ
อีกมากมายในฤดูหนาวสัตว์จากเขตร้อนก็จะถูกจัดให้อยู่ในที่อบอุ่น และมีกิจกรรมให้นกเพนกวิน ได้ออกมาเดิน
ทักทายแขกผูม้ าเยือน จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ห้ างอิออน ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดัง ของมือง แหล่งใหญ่รวบรวม
สิ นค้าหลากหลายชนิ ดรอให้ท่านเลื อกซื้ อ อาทิ เสื้ อผ้าแฟชั่นนาสมัย กระเป๋ ารองเท้า เครื่ องสาอางของที่ ระลึ ก
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และ สิ นค้าอี่นๆ มากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคา
ว่ า ที่ ราเมนของที่ นี่มีรสชาติ อนั เป็ นเอกลักษณ์ และได้รับการกล่าวขานถึ งความอร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษ
หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิคาว่าได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้าน
มาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เสมือน!!ไฮไลท์ หมู่บา้ นราเมนที่ รวบรวมร้านดังขั้นเทพไว้ในที่เดียว!!และ
ยังมีหอ้ งเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่บา้ นแห่งนี้ ให้สาหรับผูท้ ี่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆร้านจะ
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba
ที่ แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้าที่ เก่ าแก่ ที่สุ ดในอาซาฮิ คาว่า หรื อจะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ที่

ค่า

เชื่ อมัน่ ในน้ าซุ ปของตัวเองว่าเป็ นหนึ่ งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิ ยมของคนญี่ปุ่น เพราะ
ด้วยความที่กินง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ถกู ใจของคนญี่ปุ่นทุกเพศ ทุกวัย
บริการอาหารค่า ณ หมู่บ้านราเมง ให้ ท่านเลือกร้ านราเมงตามใจชอบ ไกด์ แจกเงินสดท่ านละ 2,000 เยน
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ART HOTEL ASAHIKAWAหรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

สวนทาคิโนะอุเอะ – สวนดอกไม้ คะมิยูเบทสึ – นา้ ตกกิงกะ – นา้ ตกริวเซอิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นชมความงดงามของ พรมจากพิงค์ มอสผืนใหญ่ ณ สวนทาคิโนะอุเอะ สถานที่ ที่มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเมื อง
ทาคิโนะอุเอะ ให้ท่านได้ชมดอกชิบะซากุระ(หรื อที่คนไทยเรี ยกว่าพิงค์มอส) (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) ภายในสวน
จะพากันบานสะพรั่งสวยงามเปรี ยบเสมือนกับสวนนี้ ถูกปูดว้ ยพรมสี ชมพูที่มีพ้ืนพี่ขนาดใหญ่ถึง 100,000 ตาราง
เมตร ว่ากันว่าสวนทาคิ โนะอุเอะแห่ งนี้ เป็ นสวนพิ งค์มอสมี ข นาดใหญ่ ที่สุ ดและเก่ าแก่ ที่ สุ ด ในประเทศญี่ ปุ่ น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ ชมความงามของดอกทิวลิป(ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) ภายในสวนจัดแสดงทิวลิปพันธุ์ต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น 120 สายพันธุ์ หลากหลายเฉดสี บนพื้นที่
70,000 ตารางเมตร ไม่ต่ากว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ บริ เวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั่งทะเล
โอฮอค ของฮอกไกโด เรี ยงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่ งนี้เกิดจาก
ความพยายามของชาวเมืองคามิยเุ บซึ ที่จะนาดอก
ทิ วลิปจากประเทศเนเธอร์ แลนด์มาปลูกเพื่อเป็ นสิ นค้าส่ งออก พวกเขาได้ขยายสวนทิ วลิปออกไปทุกปี จนเป็ น
พื้นที่กว้างขวางและสามารถดึงดูดสายตาผูท้ ี่สญ
ั จรไปมาบนทางหลวงได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านชมน้ าตกที่ มีชื่อเสี ยงสองแห่ ง น้าตกกิงกะ หรื อน้ าตกแม่น้ าสี เงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้นขาว
เล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้าตกริ วเซอิ หรื อ น้ าตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็ นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาเมื่อ
ถูกแสงอาทิตย์จะดูแลคล้ายกับดาวตก ในช่วงฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองแห่ งนี้ จะแข็งตัว เรี ยกว่า Frozen Waterfalls
เป็ นทัศนี ยภาพที่ แปลกตาสวยงาม เป็ นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดใจให้กบั ผูท้ ี่มาชมสถานที่ ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ที่แห่ งนี้
กลายเป็ นที่พกั ผ่อนที่มีชื่อเสี ยงของชาวญี่ปุ่น
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
***หลังรับประทานอาหารค่าให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญี่ปุ่น ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
เชื่ อว่าเมื่อได้แช่ ออนเซ็นแล้วช่ วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิ ตได้ดีข้ ึ น และจะทาให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ ดูมี
สุ ขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู ้สึกสดชื่นสบายตัว***

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่

สระนา้ สี นา้ เงิน – เมืองซัปโปโร - มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต – ช้ อปปิ้ งย่ านซู ซูกโิ นะ และ ย่ านทานูกโิ คจิ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ สระน้าสี น้าเงิน หรื อ อาโออิเคะ สระน้ าสี น้ าเงินที่สวยงามจับตา เหมือนต้องมนต์สะกด สระนี้
เกิ ดหลังจาก การสร้างเขื่ อนในต้นน้ าของแม่น้ าบิ เอะ ในเมืองบิ เอะ เขื่ อนได้สร้างขึ้ นเพื่อป้ องกันการระเบิ ดของ
ภูเขาโทคาชิ ซึ่ งเกิ ดระเบิ ดขึ้ น ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้างเขื่ อนได้มีผลทาให้กระแสน้ าของแม่น้ าบิ เอะ
ไหลย้อน และสะสมจนกาเนิ นเกิ ดบ่อน้ า สี น้ าเงินในป่ าขึ้น แร่ ธาตุในน้ าซึ่ งเป็ นแร่ อลูมิเนี ยมไฮด๊อกไซด์ ทาให้
เกิดคลื่นแสงสี ฟ้าเช่นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้อนเป็ นกระจก ส่ องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ที่ลอบล้อม
ในธรรมชาติ ได้งดงามจับใจ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังจาก
ทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั อาทิเช่ น Seigo, Coach Armani, Ralph Lauren, เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุก
คนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา ไลฟ์ สไตล์ของแต่งบ้าน ของแต่งสวน และสัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่ จุได้ 650 ที่ นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ งเป็ น
พื้นที่ ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์ มสดมาขายให้เลือกสรรมากมายอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ าน
ซู ซูกิโนะ และ ย่ านทานูกิโคจิ ถนนทานุกิโคจิเป็ นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง
โดยมีพ้ืนที่ ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี
วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่ นด้วย เนื่ องจากมีเกมเซ็นเตอร์
และตูห้ นี บตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้า
ทานุกิอนั เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ไม่ อ้นั กับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน,
ปูทาราบะ) พร้ อมอาหารทะเลสดใหม่
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า

สนามบินชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

1030 น.
1530

น.



อัตราค่ าบริการ
อัตราค่ าบริการ
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง )
เด็กพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง )
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั๋วเครี่องบิน

49,500.-

27,500.-

49,500.-

27,500.-

49,500.-

27,500.-

47,500.-

25,500.-

10,900.-

10,900.-

*** ในการเดินทางในแต่ ละครั้ง จะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ ถึง 25 ท่ าน อาจมีการปรับเปลีย่ นราคา ***
*** โปรแกรมนีไ้ ม่ มแี ถมกระเป๋ าเดินทางให้ นะคะ ***
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ฯ จากกรุ งเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทางสายการบินมีการเรี ยก
เก็บเพิ่ม
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาหนังสื อเดินทาง Passport
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่ องดื่มและค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศ ญีป่ ุ่ น ** เนื่องจากตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ ทาการยกเว้ นวีซ่าท่ องเที่ยวสาหรับ
นักท่ องเที่ยวชาวไทยที่ เข้ าไปท่ องเที่ยวไม่ เกิน 15 วัน

** สาหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ ตต่ างประเทศแต่ มถี ิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย **
กรณี ผเู ้ ดินทางถือหนังสื อเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็ น
หนังสื อเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
ท่านต้องทาการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึน้ อยู่กบั ทางสถานทูต)
พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน (กรณี ท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)
 รู ปถ่ายสี 2” จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา, แต่งกายสุ ภาพ, ไม่เอารู ปรับปริ ญญา, ใส่ ชุดครุ ย, หรื อใส่ ชุดราชการ, ไม่ยมิ้ , พื้น
หลังเป็ นสี ขาว ต้องไม่เป็ นลวดลาย และห้าม เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์)
 สาเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บา้ น / เบอร์ที่ทางาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
 กรณี ที่ผเู ้ ดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณี ที่ค่สู มรสเสี ยชีวิต)ใบมรณะบัตร
 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
 หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจา) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบนั กรณีใช้ เอกสาร
เป็ น BANK STATEMENT ทีท่ างธนาคารออกให้ ไม่ สามารถนามาใช้ ยนื่ วีซ่าได้
 หนังสื อรับรองการทางาน (ฉบับจริง) จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
1. กรณีที่เป็ นพนักงานบริษทั ทั่วไป ใช้หนังสื อรับรองการทางานฉบับจริ ง (ภาษาอังกฤษ)
2. กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว ใช้สาเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็ นเจ้ าของและคัดไม่ เกิน 3 เดือน) หรื อ สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
และหน้าหนังสื อรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผูเ้ ดินทางเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเป็ นเจ้าของกิจการด้วย
3. กรณีทาธุรกิจส่ วนตัว (แต่ ไม่ ได้ จดทะเบียนการค้ า) ให้ทาหนังสื อชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)
4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สาเนาบัตร
ข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้
*** กรุ ณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพือ่ ผลประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่าของท่ าน ***
เงือ่ นไขการจองทัวร์ และการชาระเงิน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 10,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
กรุ ณาจองทัวร์ ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน พร้ อมมัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่ อ 1 ท่ าน
( สาหรับช่ วงเทศกาล ปี ใหม่ , สงกรานต์ , และวันหยุดยาว )
กรณี ที่ลกู ค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ แจ้ งกับทางบริษทั ให้ ทราบตั้งแต่ ทาการจอง หากลูกค้ามีความจาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่ องบิน
ภายในประเทศ กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทาการ หรื อก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจา
ทางบริษทั ฯต้ องออกตัว๋ กับทางสายการบินทางลูกค้ าจะต้ องจ่ ายเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมดก่ อนการออกตัว่ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้ บริการ
การยกเลิกและการคืนเงิน
กรณียกเลิก ช่ วงเทศกาล เช่ น ปี ใหม่ สงกรานต์ ช่ วงเดือนตุลาคม ต้ องยกเลิกล่ วงหน้ าก่ อน 45 วัน จะไม่ เก็บค่ ามัดจา
กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนมัดจา
กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริ การทั้งหมด

กรณี ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมด
หากทาการออกตัว๋ กับทางสายการบินไปแล้ ว บริษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่ าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
 ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
พานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นนั้น และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ ื่นประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน
15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)
 การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
 ผูท้ ี่จะเข้าประเทศได้น้ นั จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู ้
ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานเอกอัครราชทูต) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรื อขอ
ตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื ออื่นๆ
 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่ งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นา้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทท์ ี่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสื อเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่ มสี เลือดหมู)
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้
พิจารณาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อบางส่ วน และบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ทางสถานฑูต งด
ออกวีซ่าให้กบั ท่าน อันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย

 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริ ษทั จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ เนื่องจากการ
ท่ องเที่ยวนีเ้ ป็ นการชาระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่ านไม่ สามารถที่จะเรียกร้ องเงินคืน ในกรณีที่ท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิ ทธิ์ในการใช้ บริการนั้นที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่
เกิดขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผี ้ เู ดินทางต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่ วงหน้ าก่ อน 10 วัน
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