โปรแกรมท่องเที่ยวประเทศญีป่ ุ่น 6วัน 4คืน
กำหนดกำรเดินทำง 30 ธันวำคม 2558 – 04 มกรำคม 2559
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ – สนำมบินสุวรรณภูมิ
21.00 น.

23.45 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมตัวเดินทาง ณ บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS
(TG) ทางช่องเข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D โดยมีพนักงานบริษัทโคเรียเซ็นเตอร์คอยให้การต้อนรับ และอานวย
ความสะดวกด้านเอกสาร และในการโหลดกระเป๋า
ออกเดินทางสู่ เกาะฮฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน TG 670 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง สนำมบินชิโตเซะ - เกำะฮฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น - โนโบริเบทสึ - หมู่บ้ำน ดำเตะ จิไดมูระ - จิโก
กุดำนิ - ทะเลสำบโทยะ - แช่ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น
08.00 น.

เดินทางถึงสนำมบินชิโตเซะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศญี่ปุ่น และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่าน ได้แลกสกุลเงินเยน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และทาธุระส่วนตัวให้
เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะนาทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีข้อ
สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
ศุลกากรแล้ว...
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” สถานที่ตากอากาศที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียง
แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และเกาะฮอกไกโด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ดำเตะจิ
ไดมูระ เป็นหมู่บ้านที่จาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาท
ของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่าน
จะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมายเช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่า
นินจา และผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับ
เหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือ
ตารวจในปัจจุบัน
ชมสาธิตการอาพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

เที่ยง
บ่าย

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ชุดปูขนท่ำนละ 1 ตัว+ซีฟู้ดหม้อไฟ
นำท่ำนชมควำมแปลกของธรรมชำติที่ จิโกกุดำนิ หรือ หุบเขำนรก บ่อโคลน
เดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กามะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง ให้ทุกท่านได้
เก็บบันทึกภาพความประทับใจ และความงดงามบนยอดเขาแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู วำไรตี้บุฟเฟ่ต์นำนำชำติ สไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อย พร้อมน้ำจิ้ม
สไตส์ญี่ปุ่นอย่ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิดๆ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมริมทะเลสาบโทยะแสนสวยให้ท่านได้เก็บความประทับใจไว้ไม่รู้ลืม
**** สัมผัสชีวิตชาวญี่ปุ่น ใส่ชดุ ยูคาตะ นอนบนเสื่อทาตามิ ออนเซ็นแบบญี่ปุ่น****
เชิญท่านอิสระผ่อนคลายจากการเดินทาง ด้วยการอาบน้าแร่ ONZEN บารุงสุขภาพ
มีทั้งบ่อน้าแร่ในร่ม และบ่อน้าแร่กลางแจ้ง บรรยากาศแสนโรแมนติก

วันที่สำม นั่งกระเช้ำชมวิวภูเขำไฟโชวะ - ศูนย์อนุรักษ์หมีสีนำตำล
้
- สนุกสนำนกับกิจกรรมบนลำนสกี –
โอตำรุ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนั่งกระเช้ำไฟฟ้ำขึ้นสู่ยอดเขำอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมวิว
ทิวทัศน์ของ ภูเขำไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของ
เปลือกโลกในปี 1943 (ปีโชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ)
ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็น
ภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปัจจุบัน
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น้าตาลนับ100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบน
เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน้าตาลนี่ถือเป็นสัตว์เทพเจ้าของพวก
เขาอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู JAPANESE SET
จำกนั้นนำท่ำนเข้ำสู่ KIRORO RESORT (คิโรโร่) เป็นรีสอร์ทด้านสกีที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ได้รับ
การยอมรับว่ามีฟอร์มหิมะที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทญี่ปุ่นแท้ๆ สร้างโดยเจ้าของกิจการเปียโน
Yamaha พร้อมมีจุดขายเป็นแกรนด์เปียโนโปรแกรมเพลงให้บรรเลงเองตลอดเวลาตลบอบอวนทั้งโรงแรม ตัว
อาคาร และมีลักษณะเป็น Plaza หน่อยๆ บรรจุร้านอาหารหลากหลายแนวไว้โดยรอบ มี Hot Spring (ออนเซ็น),
เกมเซ็นเตอร์, กิจกรรมหิมะสนุกๆสาหรับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัวเรียกว่า Kiroro Snow Park
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมต่างๆ ของทางรีสอร์ท
ให้ท่านได้สัมผสกับหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาว ท่านสามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์
ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย“สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือก
เพลิดเพลินกบการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดืม่ ด่่ากับทัศนียภาพทีถ่ ูก
ปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราค่าเช่า อุปกรณ์, ค่าลิฟท์, ค่า
ครูฝึกสอน (กรณีต้องการที่จะเรียนการเล่นสกี) และค่าเช่าชุดสาหรับเล่นสกี)

ค่า

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู วำไรตี้บุฟเฟ่ต์นำนำชำติ สไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้อิ่มอร่อย พร้อมน้าจิ้ม
สไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิดๆ
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส OTARU GRAND OARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

โอตำรุ - คลองสำยวัฒนธรรมโอตำรุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงำนเป่ำแก้ว - โรงงำนช็อคโก
แลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่ำนซูซูกโิ น่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่า
สาคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทาการ
ประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North) ชมความ
สวยงาม และโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป
เยี่ยมชม คลองสำยวัฒนธรรม โอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา
ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถี
ชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบ
ดั้งเดิม
เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
โดยมีโกดังเก่าที่ถูกปรับปรุงให้เป็นร้านค้า
ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่ริมคลอง ในวันน้านิ่งภาพโกดังเก่าสะท้อนกับพื้นน้า อิสระ
ให้ท่านได้มีเวลาเลือกชมสินค้าพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีจาหน่ายอยู่ทั่วบริเวณ
จากนั้นเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรี และบทกวีที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้น่าหลงใหล ด้วยกล่องดนตรี
(MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลาย และงดงามที่ท่านสามารถเลือกเพลง และ
เลือกรูปแบบที่ท่านต้องการด้วยตัวของท่านเอง
จากนั้นชม โรงงำนเป่ำแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่
ใน โลกของจินตนาการ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้วที่เป่าให้เป็นรูปสัตว์
น่ารักนานาชนิด และคริสตัสส่องแสงเป็นประกายแวววาวสวยงาม และราคา
ย่อมเยาว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ชุดปลำย่ำงฮอดเคะ+หม้อไฟซีฟู้ด+ปูนึ่ง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง สู่โรงงำนช็อคโกแล็ตอิชิยะ เพลิดเพลินเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช็อคโกแล็ต สนุกสนานกับการซื้อของฝากจากโรงงานช็อคโก
แล็ต นอกจากนี้ยังมีสิ่งน่าสนใจให้ชม อาทิ หอนาฬิกาการ์ตูน พิพิธภัณฑ์ของเล่นที่
ทาจากดีบุกระหว่างสมัยเมจิ ถึงโชวะ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใหญ่เป็นอันดับ 5
ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน และเมืองทั่วไปใน
ประเทศญี่ปุ่นการจัดการ และการพัฒนาได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ย่ำนซูซูกิโน่ ย่านที่ถือว่าคึกคัก และมี
ชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโรรวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และ
อื่นๆ อีกมากมาย ในบริเวณใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดคือ แวะ
ชิมรำเม็ง ณ ตรอกรำเม็ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดใน ซัปโป

ค่า

วันที่ห้ำ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

โร โดยเฉพาะ ราเม็งหน้าทะเล ที่คัดสรรมาแต่ของสดๆ ให้ท่านได้ลิ้มลอง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! บำร์บีคิวเนื้อวำกิว +ซอฟท์ดริ้ง+เครื่องดื่มนำนำชนิดรวม
แอลกอฮอล์
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า

ศำลเจ้ำฮอกไกโด - สวนโอโดริ - หอนำฬิกำโบรำณ - ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ - ช้อปปิ้ง เอ้ำท์
เล็ท แบรนด์ดัง - ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
แล้วนาท่านสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศำลเจ้ำฮอกไกโด (Hokkaido
Shrine) เป็นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจาเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นใน
ปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามี
พื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน ใน
ฤดูร้อน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ
Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน
จากนั้น นาท่านสู่ สวนโอโดริ ที่ประดับประดาด้วยพันธุ ์ไม้นานาชนิด และนา
ท่านชม หอนำฬิกำโบรำณของเมืองซัปโปโร ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1878 ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชำบู - ชำบู เนื้อ – หมู สไตล์ญี่ปุ่น
นาท่านชม อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1888
สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของ
โดมแปดเหลี่ยมนามาจาก รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้
เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่ และ
สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้
ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปีค.ศ. 1911ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
และใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
นาท่านสู่ เอ้ำท์เล็ท Outlet Mall ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรูแบรนด์เนมชื่อดัง
จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด, เลือกซื้อกระเป๋าไฮโซ,
เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู, รองเท้าแฟชั่น, หรือเลือกซื้อสินค้าสาหรับคุณหนู
และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย และที่พลาดไม่ได้คือโซนศูนย์รวมสินค้าฮอกไกโด ที่
รวบรวมสินค้าจากฮอกไกโดล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก เหล้าญี่ปุ่น โชจู ไวน์ ผัก
ผลไม้ ข้าว ขนม ศิลปหัตถกรรมต่างๆอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
ภายในแบ่งออกเป็นร้านค้าต่างๆ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋านาฬิกา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3 ชนิด ชื่อดังของฮอกไกโด +ซูชิ+ซอฟท์ดริ้ง+
เครื่องดื่มนำนำชนิดรวมแอลกอฮอล์
นาท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส SAPPORO EXCEL HOTEL TOKYU หรือเทียบเท่า

วันที่หก

ซัปโปโร - สนำมบิน ซิโตเซะ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.55 น.
16.45 น.

จนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน ชิโตเซะ
เดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 671 เหินฟ้ากลับกรุงเทพ
(บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟอาหารค่าบนเครื่องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

***หมำยเหตุ! เที่ยวบิน และรำยกำรท่องเที่ยวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ***
อัตรำค่ำบริกำรทัวร์ เฉพำะโปรแกรมนี้เท่ำนั้น
อัตรำค่ำบริกำร
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

ท่ำนละ (บำท)
83,900.83,900.82,900.81,900.12,800.-

รำคำทัวร์รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ
• สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1-2 ใบ น้าหนักรวม 20 กก.
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบน้าหนัก 10 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชานาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
รำคำทัวร์ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนุ่
3. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 500 เยนต่อคนต่อวัน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1. บริษัทขอรับค่ามัดจาสาหรับการจอง ..
- รับชาระครั้งที่ 1) ท่านละ 10,000 บาท
- ชาระส่วนที่เหลือ 45 วัน ก่อนการเดินทาง
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. กำรยกเลิก

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชาระค่ามัดจา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลือ่ นวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด และไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้
หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 26 ท่ำน ขึ้นไป
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน และรำคำอำจ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับอัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป่ ุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้
3. (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่นด้วยมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำ)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
หมำยเหตุ โปรแกรมจัดทาขึ้นสาหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางท่องเที่ยวเท่านั้น เนื่องจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า –
ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการชาระขาดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางทั้งสิ้น ไม่สามารถคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

แบบฟอร์มกำรสำรองที่นั่ง
กรุณำระบุวันที่ท่ำนต้องกำรเดินทำง ......................................... ชื่อโปรแกรม .................................................................
รำยชื่อผู้ร่วมเดินทำง (จำนวน ................... ท่ำน)
1. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย)............................................................................ว/ด/ป.................
[ ] ไม่ทำนเนื้อวัว [ ] ไม่ทำนเนื้อหมู [ ] ไม่ทำนเนื้อไก่ [ ] ไม่ทำนอำหำรทะเล [ ] ทำนอำหำรมุสลิม [ ] ทำนมังสวิรัติ/เจ
2. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย)...........................................................................ว/ด/ป.................
[ ] ไม่ทำนเนื้อวัว [ ] ไม่ทำนเนื้อหมู [ ] ไม่ทำนเนื้อไก่ [ ] ไม่ทำนอำหำรทะเล [ ] ทำนอำหำรมุสลิม [ ] ทำนมังสวิรัติ/เจ
3. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทำนเนื้อวัว [ ] ไม่ทำนเนื้อหมู [ ] ไม่ทำนเนื้อไก่ [ ] ไม่ทำนอำหำรทะเล [ ] ทำนอำหำรมุสลิม [ ] ทำนมังสวิรัติ/เจ
4. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทำนเนื้อวัว [ ] ไม่ทำนเนื้อหมู [ ] ไม่ทำนเนื้อไก่ [ ] ไม่ทำนอำหำรทะเล [ ] ทำนอำหำรมุสลิม [ ] ทำนมังสวิรัติ/เจ
5. ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำง/นำงสำว/เด็กหญิง/เด็กชำย)............................................................................ว/ด/ป................
[ ] ไม่ทำนเนื้อวัว [ ] ไม่ทำนเนื้อหมู [ ] ไม่ทำนเนื้อไก่ [ ] ไม่ทำนอำหำรทะเล [ ] ทำนอำหำรมุสลิม [ ] ทำนมังสวิรัติ/เจ
ท่ำนต้องกำรห้องพักแบบใด กรุณำระบุ :
[ ] DOUBLE/พัก 2 ท่ำน (เตียงใหญ่ x 1 เตียง )
[ ] TWIN (เตียงเดี่ยว x 2 เตียง)
[ ] TRIPLE/พัก 3 ท่ำน
[ ] SINGLE/พักเดี่ยว
[ ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
[ ] เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ไม่เสริมเตียง
ชื่อผู้จอง : คุณ ....................................................................................... เบอร์มือถือ: .......................................................
เบอร์บ้ำน/ที่ทำงำน : .............................................................................. เบอร์แฟกซ์: ......................................................
Email address: ................................................................................................................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................................................
ท่ำนได้รับทรำบข้อมูลทัวร์จำกสื่อใด :
[ ] นสพ.ข่ำวสด
[ ] นสพ.มติชน
[ ] เที่ยวรอบโลก
[ ] เพื่อนเดินทำง
[ ] SEACH / WEBSITE [ ] อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................

กรุณำแฟ็กซ์ใบจองนี้กลับมำที่: 02-881-7703
หรือที่ e-mail : koreacentertravel@gmail.com

