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** ชม ดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ที่มีมากกว่า 120 สายพันธุ์
** ชม ทุ่งดอกพิงค์ มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ
** ช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายที่ ย่ านทานูกโิ คจิและย่ านซู ซูกโิ นะ
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ให้ท่านได้ผอ่ นคลาย แช่ นํา้ แร่ ออนเซ็น+บุฟเฟ่ ต์ เมนูขาปูยกั ษ์ อิ่มไม่อ้ นั
** บริ การท่านด้วยนํา้ ดื่มทีญ
่ ปี่ นท่
ุ่ านละ 1ขวด/วัน

กําหนดการเดินทาง 18-22 พฤษภาคม 2560

(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศหรื อระหว่ างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วค่ ะ)

วันแรก

20.00 น.
23.45 น.

วันทีส่ อง
08.30 น.

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

บ่ อนํา้ สี ฟ้า - เมืองบิเอ - เส้ นทางพาโนราม่ า - สวนสั ตว์ อาซาฮียาม่ า - โซอุนเคียว - นํา้ ตกกิงกะและ
นํา้ ตกริวเซ - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนําท่านชม “บ่ อนํา้ สีฟ้า หรื อ BLUE POND” บ่อนํ้าสี ฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อน
เพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้าสู่ เมือง โดยที่กน้ บ่อนํ้า

แห่งนี้จะมีแร่ ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให้มีสีฟ้าหรื อเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิว
นํ้า ทําให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้งสี ของบ่อนํ้าแห่ งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละ
ฤดูกาลอีกด้วย

บ่อนํ้าสวย ด้วยสีสนั อันสดใส

น่าแปลกใจ ได้สีฟ้า มาจากไหน

เกิดบังเอิญ แต่ธรรมชาติ วาดแต่งให้

แทรกต้นไม้ ได้เขาเสริ ม เพิ่มความงาม

ต่างเวลา ต่างความงาม ตามอากาศ
ต่างอารมณ์ ต่างมุมมอง ที่เรามี

ราวภาพวาด เมื่อใบไม้ ได้กลายสี
บ้างว่าดี เมื่อยามหนาว คราวหิ มะ...เอย

นําท่านผ่านชม “เมืองบิเอ” เมืองเล็กๆ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most
Beautiful Hills”) โดย ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยูท่ ี่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ให้ท่านชมความงาม
ของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรู ปและบันทึกไว้ในความทรงจําอย่างยิง่ โดย
สถานที่แห่ งนี้เป็ นที่รู้จกั กันดีและได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ถูกใช้เป็ นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์และ
โฆษณาสิ นค้าต่างๆ มากมาย)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ “สวนสั ตว์ อาซาฮียาม่ า” สวนสัตว์แห่ งนี้เปิ ดเมื่อปี 1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่ง
และยังอยูเ่ หนือสุ ดของ เกาะญี่ปุ่น ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลกๆ หลากหลายสายพันธุ์ และสัตว์ที่อาศัยอยูใ่ นโซน
ขั้วโลก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวหายากมากมาย สวนสัตว์แห่ง
นี้ถือว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ท้ งั หมดในญี่ปุ่น ทั้งการออกแบบให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและ
เนื้อที่อนั กว้างใหญ่ราวกับอยูใ่ นธรรมชาติจริ งๆ สัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด
อาทิ “หมีข้ วั โลกเหนือ (POLAR BEAR),นกเพนกวิน, นกกะเรี ยน, แมวนํ้า, ลิงอุรังอุตงั , กวางเรนเดียร์, เสื อดาว
หิ มะ (SNOW LEOPARD), หมีสีน้ าํ ตาล, สวนนกนานาชนิดและอีกมากมาย นําท่านชมความงามของ "นํา้ ตก
กิงกะและนํา้ ตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของนํ้าตกที่จดั ได้วา่ เป็ นวิววธรรมชาติที่
สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น นํ้าตกทั้งสองแห่งนี้มีตน้ นํ้าอยูใ่ นเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความ
แรงของสายนํ้าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่น้ าํ อิชิคาริ ได้
 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อัน
ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่ งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบนํ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า
ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส
, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม

ชมดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชมทุ่งดอกพิงค์ มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ - หมู่บ้านราเมน ช้ อปปิ้ งถนนไคโมโนะโคเอน

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม “ทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ ” สวนทิวลิปที่มีชื่อเสี ยงและใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
ภายในสวนจัดแสดงทิวลิปพันธุ์ต่างๆ กว่า 1 ล้านต้น 120 พันธุ์ บนพื้นที่ 70,000 ตร.ม. มีพิพิธภัณฑ์และ
ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว ร้านอาหารให้นง่ั ทานชมดอกไม้สบายๆ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมความงดงามของ “พรมจากพิงค์มอสผืนใหญ่ ณ สวนทาคิโนะอุเอะ” สถานที่ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
เมืองทาคิโนะอุเอะ ให้ท่านได้ชมดอกชิบะซากุระ(ดอกพิงค์ มอส)ภายในสวน จะพากันบานสะพรั่งสวยงาม
เปรี ยบเสมือนกับสวนนี้ถูกปูดว้ ยพรมสี ชมพูที่มีพ้ืนพี่ขนาดใหญ่ถึง 100,000 ตารางเมตร ว่ากันว่าสวนทาคิโนะ
อุเอะแห่ งนี้เป็ นสวนพิงค์มอสมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสี ยง 8 ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทําราเมนของ
ตนเองให้อร่ อยที่สุด เพื่อสื บทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของรา
เมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก

เชิญมาทาน ราเมน ต้นตํารับ

แบบฉบับ ฮอกไกโด ที่กล่าวขาน

รวมแปดร้าน ชื่อดัง ในตํานาน

ให้เลือกทาน ในอาคาร เพียงหลังเดียว

แล้วจะทาน ร้านไหนดี นี่ปัญหา
เอกลักษณ์ แต่ละร้าน ไม่เหมือนใคร

ลองศึกษา ความเป็ นมา เขามีให้
ชอบแบบไหน เดินเข้าไป สัง่ ได้เลย

จากนั้นนําทุกท่านช้อปปิ้ ง “ถนนไคโมโนะโคเอน” แหล่งช้อปปิ้ งขึ้นชื่อของเมืองอาซาฮิคาว่า มีหา้ งร้านต่างๆ ร้าน
ขายยา เครื่ องสําอาง และร้านอาหารหลากหลายชนิดคอยให้บริ การอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ
เลือกชมและซื้อสิ นค้าที่สามารถเลือกเป็ นของฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ ART HOTEL ASAHIKAWA หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - หอนาฬิ กา(ผ่ านชม) ทําเนียบรัฐบาลเก่ า - ช้ อปปิ้ งย่ านทานูกโิ คจิ+ย่ านซูซูกโิ นะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ชม “คลองโอตารุ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางใน
การขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุ ด คลาสสิ ก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และนําท่านสู่ “ถนนซาไกมา
จิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสําคัญของเมืองตั้งอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของ “ร้านเครื่ อง
แก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอนํ้าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทางของถนนซาไกมาจิ ยังเต็ม
ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิง่ ร้านชื่อดัง Le TAO มีให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรื อ
ซื้อกลับกันมากมายหลายร้าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บน
ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับถนนสายสู ชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้วยร้าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้านที่อาหาร
ซีฟู๊ดสดๆ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรื อ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค” ที่ถือเป็ นของฝาก
ท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจําลองของ
โรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทั้งศึกษาประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งเลือกชิม และเลือก
ซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
นําท่านผ่านชม “หอนาฬิ กา” ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สาํ คัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่ง
หนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่ มเดิมทีใช้เป็ นฝึ กงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยน
มาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปั จจุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424
จนถึงปั จจุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยูค่ ู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน จากนั้นนําทุกท่าน
ชม “ทําเนียบรัฐบาลเก่ า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊ อคอเมริ กาที่สร้างด้วยอิฐสี แดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจํานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังนี้ใช้เป็ นที่ทาํ การรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่
ทําการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสู ง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยูด่ า้ นหลังตึกแดงหลังนี้

ที่ทาํ การ รัฐบาลเก่า ฮอกไกโด

อันใหญ่โต และสง่า น่าหลงไหล

ด้วยสถาปั ตย์ นีโอบา-ร๊ อคสไตล์

เขาว่าไว้ ได้แบบจาก ฟากมะกัน

ตึกหลังนี้ ร้อยกว่าปี มีมาแล้ว
แต่ละห้อง จัดแสดง น่าสนใจ

ที่แจ่มแจ๋ ว เพราะซ่อมแล้ว หลังไฟใหม้
เขายกให้ เป็ นสมบัติ วัฒนธรรม

จากนั้นนําท่านสู่ ยา่ น “ทานูกโิ คจิ” ท่านจะได้เลือกซื้อสิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์
กล้องถ่ายรู ป ของฝากของที่ระลึก เสื้ อผ้า สิ นค้าแบรนด์เนม เครื่ องสําอางค์ เป็ นต้น และ “ย่ านซึซึกโิ นะ”
(SUSUKINO) ซึ่งเป็ น แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ มากมาย และยังเป็ น
แหล่งรวมร้านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจน
ได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรื อ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 พักที่ NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า
 รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)

@ เลือกซื้อเมนูเสริ ม : บุฟเฟ่ ต์ อิ่มไม่ อั้น “สุ ดยอดอาหารทะเล ปูยกั ษ์ 3ชนิด” จ่ ายเพิม่ ท่ านละ 1,900 บาท
บริ การด้วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุ ดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุง้ ทะเล
ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ชั้นดี พร้อมผัก
สดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อ้ นั

วันทีห่ ้ า
10.30 น.
15.30 น.

สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุ ณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้ เรี ยบร้ อย)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
เหิ นฟ้าสู่ กรุ งเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม

หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ต้ งั ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ยงั คงไว้ซ่ ึงระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคํานึงถึงความสะดวกของเส้นทางออนทัวร์เป็ นสําคัญ
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 18-22 พฤษภาคม 2560
อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตว๋ั เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

40,900 บาท
38,900 บาท
36,900 บาท
6,000 บาท
-18,000 บาท

เด็กทารก อายุต่าํ กว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทําการจองค่ะ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที่ 6/1/2560)
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่าํ กว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นํ้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

o
o
o
o
o
o

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทําหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สง่ั มาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สง่ั พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสํารองที่นง่ั หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจํานวนที่ระบุ

o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สาํ รองที่นง่ั หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตว๋ั ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือ
และคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสําคัญ
o เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

