เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทยั
สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนบั หมื่นชิ้น ดื่มดํากั
่ บความงามของเมืองโอตารุ
ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บา้ นราเมน
ตืน่ ตาตืน่ ใจกับทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ และทุง่ ดอกไม้หลากสีที่บานแข่งกันทั ่วเขา

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

เดินทางเดือน สิงหาคม 2559
ราคาเพียง 49,900 บาท

เดินทางโดยสายการบิน

THAI AIRWAYS

สะสมไมล์ 50 %

วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิน ไทย เคาน์เตอร์ D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670

23.45 น.

วันทีส่ อง
10.45 น.

หมู่บา้ นราเมน-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-พิพิธภัณฑ์สาเก
เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ
ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตาราง
หมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่งได้รบั คําแนะนําและพัฒนา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้ นฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้ นราเมน”หมู่บา้ นชื่อดังของ
เกาะฮอกไกโด นับย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็ นช่วงเวลาที่ถือกําเนิ ดรา
เมนขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิ ดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน
และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้ นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกําเนิ ด
ขึ้ นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของนํ้าซุปให้อยู่
ได้นานขึ้ นโดยเคลือบผิวนํ้าซุปด้วยนํ้ามันหมู หรือจะเป็ นนํ้าซุปซีอ๊ ิวที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและ
นํ้าสต๊อคซีฟ้ ดู ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิ โบะชิ ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของนํ้าน้อยกว่า
ปกติและด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้ เป็ นที่ชื่นชอบ
ของชาวญี่ปุ่น

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (CASH BACK คืนท่านละ 1000 เยน)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า นําท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รบั ความนิ ยม
มากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปี จะมีผเู ้ ข้าชมความ
น่ ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่
ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั ่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3
ล้านคนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ ได้มี
แนวความคิดที่วา่ สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์น้ันๆ จึงทําให้ทุกท่านได้สมั ผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ
เช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุต์ ่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู ้ นําท่าน
เดินทางสูเ่ มืองโซอุนเคียว เป็ นเมืองตากอากาศเล็กๆ ที่ต้งั อยูท่ ่ามกลางอุทยานแห่งชาติ
ไดเซทสึ สถานที่อนั เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่สวยงาม และมีบ่อนํ้าแร่รอ้ นธรรมชาติที่ขึ้นชื่ออีก
แห่งหนึ่ งในเกาะฮอกไกโด จากนั้นนําท่านเดินทางเข้ าสู่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า เป็ น
หนึ่ งในโรงผลิตสาเกญี่ปุ่นคุณภาพยอดเยีย่ มและมีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด รูจ้ กั สาเกแบบ
เจาะลึก ตั้งแต่การทําสาเกแบบดั้งเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งถึงมือ
ผูบ้ ริโภค แวะดื่มดํา่ รสชาติที่แตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รับรองจะติดใจ

คํา่
ที่พกั

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
SOUNKAKU GRAND HOTEL / ROUTE INN HIGASHU MURORAN EKINAE หรือระดับ
เดียวกัน

วันทีส่ าม เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – ซับโปโร-โรงงานช็อกโกแลต – เต็มอิ่มกับบุฟ
เฟ่ ต์ปู 3 ชนิด
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมความงามของ นํ้าตกกิงกะและนํ้าตกริวเซ
เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนํ้าตก
ที่จดั ได้วา่ เป็ นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่ งในร้อยของ
ญี่ปุ่น นํ้าตกทั้งสองแห่งนี้ มีตน้ นํ้าอยูใ่ นเขตภูเขาโซอุน
เคียว
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านชม เมืองบิเอะ”เมืองเล็กๆ
ที่ต้งั อยูบ่ ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า
“Small Town Of The Most Beautiful Hills”
ความเล็กที่แสนน่ ารักของเมืองนี้ อยูท่ ี่ภาพวิว
ทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้างทาง
ที่เต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ยส์ ีเหลืองทองตัด
สลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรัง่ สีเขียวสดโดยมีสี
ฟ้ าครามของท้องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนิ น
เขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ น
สถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ในความทรงจําอย่างยิง่ โดยสถานที่แห่งนี้
เป็ นที่รจู ้ กั กันดีและได้รบั ความนิ ยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์
และโฆษณาสินค้าต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยูใ่ นแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไท
เซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศ
เย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็ นดินภูเขาไฟ
จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
โดยเฉพาะดอกไม้ นําท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์ม
ของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบ
กับดอกไม้นานาชนิ ดตามฤดูกาล (ขึ้ นอยูก่ บั สภาพ
ภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือนมิถุนายน , ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊ อปปี้ ในเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม , กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็ นดอกคอสมอส ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิ ด
ดอกไม้ต่างกันไป ***ช่วงเวลาดอกลาเวนเดอร์บานเต็มที่
(ประมาณปลายเดือน
กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม) อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลกู ตา
จนขนานนามกันว่าเนิ นเขาสายรุง้

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บา้ นอิชิยะซึ่งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้ อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ
ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว
หรือเดินถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์
ยุโรป นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้ อช็อคโกแลตที่หาซื้ อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ชมประวัติ
ความเป็ นมาของโรงงาน

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ ทะเล ซาชิมิสดๆ
และซูชิหน้าต่างๆ

ที่พกั

TMARK CITY HOTEL SAPPORO / YUBARI HOTEL SHUPARO หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครือ่ งแก้ว- ซัปโปโร– DUTY FREE- ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สวนโอโดริ- หอนาฬิกาซัปโปโร
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ต
ก
แ
ต่
ง
ข

เช้า

ข

องบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากในอดีต เมืองโอตารุ
ได้รบั อิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่ าประทับใจ คลองโอตารุ
เป็ นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่าย
สินค้าจากเรือใหญ่ส่โู กดังในเมือง
ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ งเป็ นถนนสําหรับ
นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้
ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนัน่ เอง
จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี
ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือก
คิดแบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้ นมาเป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อีก
ด้วย นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครือ่ งแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทําให้
เครื่องแก้วที่ออกมามีรปู แบบและสีที่แตกต่างกัน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านชมด้านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่
ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที่ทาํ มา
จากหมู่บา้ นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ ผ่านก าร
ใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงาม
ที่เห็นนั้นได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่
หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ ย
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยูไ่ ม่กี่แห่ง จึงได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 นําท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอ
นาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ ง สร้างตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่
และด้วยความเก่าแก่ที่อยูค่ ่กู บั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึ้ นทะเบียน ให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สาํ คัญอีกแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น นําท่านเดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมือง
ที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามา
พักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี้
คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ที่พกั
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วันทีห่ า้
เช้า

อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้ งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกที่สงู ที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานี เจอาร์
ซัปโปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร
มี รา้ น BIG
CAMERA จําหน่ ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์ ,ร้าน100เยน,ร้าน
UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง
อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูท่ ี่ช้นั 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับ
ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคํา่ คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ
จากกลุ่มตึก ย่านซูซกู ิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้นั 10 เป็ น
ศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่าน
ซูซกู ิโน่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
- ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึ้ น
เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้ รูจ้ กั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร ”
เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ ทั้งสิ้ น ซึ่งจะมีความสดมากเหมือน
ไปเดินซื้ อที่
ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีท้งั นักท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ้ นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน
- ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยูใ่ นบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถ่ ดั ลง
มาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคํา่ คืนที่มีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั
ต่างๆ บนตึกที่ต้งั อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร
สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิ ยมมา ณ สถานที่
แห่งนี
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย
พักที่
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วันทีห่ ก
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่
สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.45 น. เหิรฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
16.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

อัตราค่าบริการ“
กําหนดการเดินทาง
05-10 สิงหาคม 2559
09-14 สิงหาคม 2559
19-24 สิงหาคม 2559
26-31 สิงหาคม 2559

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียง
49,900
49,900
49,900
49,900

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

พักเดี่ยว
เพิ่ม

49,900
49,900
49,900
49,900

48,900
48,900
48,900
48,900

12,000
12,000
12,000
12,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน 39,900 บาท
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้าง มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว ***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง ไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ
ไม่วา่
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มี นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อย กว่า 15
ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของ
นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่า ภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มี อาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศ ญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

