วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้ อมกั น ที สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ชั น 4 ประตู ห มายเลข 2 สายการบิ น ไทย
เคาน์ เตอร์ D เพือเตรียมตัวเดินทาง และผ่ านขันตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบินที TG 670

23.45 น.

วันทีสอง

ชิโตเสะ – ซัปโปโร – ทําเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – โทมิตะ ฟาร์ ม

08.10 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการ
ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศญีปุ่ น
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์ กลางความ
เจริ ญอันดับ 5 ของญีปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุ กซึงแตกต่าง
จากบรรดาหมูบ่ ้ านและเมืองทัวไปในญีปุ่ นซึงได้ รับคําแนะนําและพัฒนาจากผู้เชียวชาญ
ชาวอเมริ กนั ดังนันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้ าตามพืนฐานการวางผังเมือง
ของอเมริ กา
จากนัน นําท่านชมด้ านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด เริ มก่อสร้ างเมือปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาทีใช้ อิฐมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐทีทํามา
จากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนีผ่านการใช้ งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความ
งดงามทีเห็นนันได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมือปี พ.ศ. 2454 แต่
ด้ วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมทีหลงเหลืออยู่ไม่กีแห่ง จึงได้ รับการขึนทะเบียนให้
เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมือปี พ.ศ. 2512
จากนันนําท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาทีเก่าแก่และเป็ นอีกสัญลักษณ์ที
สําคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง สร้ างตังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของ
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ ปรับเปลียนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา
ตังแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ทีอยู่คู่
กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับการขึนทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีสําคัญอีก
แห่งหนึงของญีปุ่ น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองทีอยู่ในแอ่งกระทะ ห้ อมล้ อมด้ วยเทือกเขา
ไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําให้ เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้ งประกอบกับดินแถบ
นันเป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้
นําท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ ม ฟาร์ มของนักบุกเบิกรุ่ นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้ พบกับ
ดอกไม้ นานาชนิดตามฤดูกาล (ขึนอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดือน
มิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์ และดอกป๊ อปปี ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือน

เทียง
บ่ าย

คํา
ทีพัก

สิงหาคมไปแล้ วเป็ นดอกคอสมอส ซึงแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้ ต่างกันไป ***ช่ วงเวลา
ดอกลาเวนเดอร์ บานเต็มที (ประมาณปลายเดือน กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม)
อิสระให้ ท่านชืนชมความงามของทุ่งดอกไม้ ทีไกลสุดลูกหูลกู ตา จนขนานนามกันว่าเนิน
เขาสายรุ้ง
บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือ SMILE HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับ
เดียวกัน

วันทีสาม พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโคยาม่า – บิเอะ – เนินเขาชิคไิ ซ – ออนเซ็น
เช้ า

เทียง
บ่ าย

คํา
ทีพัก

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ พิพิธภัณฑ์ สาเกโอโตโคยาม่ า เป็ นหนึงในโรงผลิตสาเกญี ปุ่ น
คุณภาพยอดเยียมและมีชือเสียงของเกาะฮอกไกโด รู้ จกั สาเกแบบเจาะลึก ตังแต่การทํา
สาเกแบบดังเดิมของ โอโตโคะยาม่า จนถึงขันตอนสุดท้ ายก่อนส่งถึงมือผู้บริ โภค แวะดืม
ดํารสชาติทีแตกต่างของสาเกดีดีมากมาย รับรองจะติดใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางผ่านชม เมืองบิเอะ”เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่บริ เวณกลางเกาะฮอกไก
โด ทีได้ ชือว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กทีแสนน่ารักของ
เมืองนีอยู่ทีภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว ระหว่างสองข้ างทางทีเต็มไปด้ วยทุ่งข้ าว
บาร์ เล่ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ ข้าวโพดและมันฝรั งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของ
ท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานทีที
สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปและบันทึกไว้ ในความทรงจําอย่างยิง โดยสถานทีแห่งนีเป็ น
ทีรู้จกั กันดีและได้ รับความนิยมของชาวญีปุ่ นเพราะได้ ถกู ใช้ เป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์
และโฆษณาสินค้ าต่างๆ จากนันนําท่านเดินทางสู่ เนินเขาชิกิไซ(Shikisai Hill) ซึงเป็ น
สวนดอกไม้ ทีหลากหลาย รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ สามารถเดินไปตามทางเดิน เช่ารถ
กอล์ฟ หรื อนังรถแทรกเตอร์ ผา่ นทุง่ ก็ได้ เช่นกัน ในฤดูหนาวก็จะมีบริ การรถยนต์พิเศษทีขับ
บนหิมะ นอกจากนียังมีท่งุ ดอกไม้ ขนาดเล็ก คือ ฟาร์ มคันโนะ(Kanno Farm) ทีตังอยู่
ระหว่างทางทีเชือมเมืองบิเอะกับเมืองฟูราโน่
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (CASH BACK คืนท่ านละ 1000 เยน)
KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน
หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นําแร่ ธรรมชาติเพือผ่ อนคลายความ
เมือยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีก
ด้ วย

วันทีสี
เช้ า

เทียง

บ่ าย

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครื องแก้ ว- ซัปโปโร
โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้ าฮอกไกโด - DUTY FREE
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึงถือเป็ นเมืองท่าทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึง
การตกแต่งของบ้ านเรื อนนัน ส่วนใหญ่ได้ ถกู ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนืองจากในอดีต
เมืองโอตารุได้ รับอิทธิพลมาจากการทําการค้ าระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบ
ยุโรป อิสระให้ ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุ เป็ นคลองทีเกิดขึนจากการถมทะเล สร้ างเสร็ จเมือปี ค.ศ. 1923
เพือเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อใหญ่สโู่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้ จึงถมคลอง
ครึงหนึงเป็ นถนนสําหรับนักท่องเทียวแทนโกดังต่างๆ ซึงเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของทีระลึกนันเอง
จากนันนําท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่อง
ดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทังยัง
สามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึนมาเป็ นทีระลึกหรื อเป็ นของ
ฝากให้ คนรักได้ อีกด้ วย
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื องแก้ ว โดยการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้
เครื องแก้ วทีออกมามีรูปแบบและสีทีแตกต่างกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ ปิงย่ างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่ น ปูซูไว
ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้ าต่ างๆ
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ทีหมู่บ้านอิชิยะซึงเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีมี
ชือเสียงทีสุดของญี ปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือช็อกโกแลตต่างๆและทีพลาดไม่ได้ เลยคือ
ช็อกโกแลตสีขาวแด่ คนรั ก(ShIroi Koibito) ซึงเป็ นช็อกโกแลตทีขึนชือทีสุดของทีนีเลย
ทีเ ดีย ว หรื อเดิน ถ่ ายรู ปเป็ นที ระลึกกับ บรรยากาศโดยรอบที ตกแต่งด้ วยสวนดอกไม้
สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนีท่านจะได้ เลือกซือช็อคโกแลตทีหาซือทีไหนไม่ได้ และ
ท่านก็ยงั จะได้ ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงานอีกด้ วย
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที
สร้ างตังแต่ปี 1871 ซึงแต่เดิมศาลเจ้ านีมีชือว่าศาลเจ้ าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้
ความเลือมใสศรัทธามาก เพราะเชือกันว่าเป็ นทีสถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พิทกั ษ์ เกาะฮ
อกไกโดและคอยปกปั กษ์ รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตังแต่ยคุ บุกเบิก ดินแดนแห่งนี ดังนัน
คนท้ องถินจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพือเพือเป็ นขวัญและกําลังใจ

คํา
พักที

จากนันนําท่านช้ อปปิ งสินค้ าเครื องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื องประดับคุณภาพดีทีร้ านค้ า
ปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
โรงแรม TMARK CITY HOTEL หรือ APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

วันทีห้ า

อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง)

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ทา่ นอิสระช้ อปปิ ง หรื อเดินทางสูส่ ถานทีท่องเทียวอืน ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกทีสูงทีสุดในซัปโปโร ตังอยูต่ ิดกับสถานีเจ
อาร์ ซัปโปโร เป็ นทังห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG
CAMERA จําหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100เยน,ร้ าน
UNIQLO ขายเสือผ้ า แฟชันวัย รุ่ น ,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื องสําอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตังอยู่ทีชัน 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three
Eight) ทีระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกล
สวยงามทังกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ ตงอยู
ั ่กลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุม่ ตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ
ESTA ซึงทีชัน 10 เป็ นศูนย์รวมร้ านราเมน ซึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่ อยไม่
แพ้ ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัวขึน จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี สร้ าง
ขึนเมือปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนีรู้ จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”
เพราะสัตว์ทะเลทีจับได้ ส่วนใหญ่ จะหาได้ จากทะเลแถบนีทังสิน ซึงจะมีความสดมาก
เหมือนไปเดินซือที ท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้ าส่วนใหญ่จะมีทงนั
ั กท่องเทียวในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงชาวบ้ านเข้ า มาจับจ่ายใช้ สอยกันเสมอ ทีนียังขึนชือเรื อง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน
ย่ านซูซูกิโนะ ตังอยู่ในบริ เวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดั
ลงมาทางใต้ ของสวนสาธารณะโอโดริ ประมาณ 500 เมตร ซึงถือเป็ นย่านทีคึกคักและมี
ชีวิตชีวาทีสุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามคําคืนทีมีการเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั
ต่างๆ บนตึกทีตังอยูใ่ นย่านแห่งนี นอกจากนันยังเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง ร้ านอาหาร ภัตตาคาร
สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทังไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีนักท่องเทียวจะนิยมมา ณ สถานที
แห่งนี

พักที

วันทีหก

ทําเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด เริ มก่อสร้ างเมือปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อ
คอเมริ กาทีใช้ อิฐมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐทีทํามาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
ตึกนีผ่านการใช้ งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามทีเห็นนันได้ รับการบูรณะ
ซ่ อ มแซมใหม่ ห ลัง จากถู ก ไฟไหม้ เ มื อปี พ.ศ. 2454 แต่ ด้ ว ยความสวยงามของ
สถาปั ต ยกรรมที หลงเหลือ อยู่ไ ม่กี แห่ง จึ ง ได้ รั บ การขึนทะเบี ย นให้ เ ป็ นสมบัติ ท าง
วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมือปี พ.ศ. 2512
หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาทีเก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ทีสําคัญของเมือง
ซัปโปโรอีกแห่งหนึง สร้ างตังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอก
ไกโด แต่ได้ ปรับเปลียนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตังแต่ พ.ศ.2424 จนถึง
ปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ทีอยู่ค่กู บั เมืองซัปโปโรมานาน
จึงได้ รับการขึนทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีสําคัญอีกแห่งหนึงของญีปุ่ น
สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองทีทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดยมีความ
ยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้ เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัดงานประเพณีในเทศกาล
ต่าง ๆ ทีสวนแห่งนี
ทานุ กิโคจิ เป็ นแหล่งช้ อปปิ งอาเขตบนถนนคนเดินทีมีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ
มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้ าตังเรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้ านค้ าตังขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
เพือไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคําตาม
อัธยาศัย
โรงแรม TMARK CITY HOTEL หรือ APA HOTEL&RESORT ระดับเดียวกัน

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
10.00 น.
เหิรฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671
16.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...
เด็กอายุตากว่
ํ า 12 ปี พักรวม
ผู้ใหญ่
อัตราค่ าบริการ
กับผู้ใหญ่
พักห้ องละ
พักเดียว
/วันเดินทาง
มีเตียง+
ไม่ มีเตียง+
2 ท่ าน
2 ผู้ใหญ่
2 ผู้ใหญ่
05 – 10 กรกฎาคม 2560
61,900
59,900
57,900
10,000
20 - 25 กรกฎาคม 2560
61,900
59,900
57,900
10,000

ราคาไม่ รวม
ตัวเครืองบิน
41,900
41,900

22 - 27 กรกฎาคม 2560
03 – 08 สิงหาคม 2560
10 - 15 สิงหาคม 2560
17 – 22 สิงหาคม 2560
24 - 29 สิงหาคม 2560

61,900
61,900
63,900
61,900
61,900

59,900
59,900
61,900
59,900
59,900

57,900
57,900
60,900
57,900
57,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์
และมัคคุเทศก์ ท้องถินท่ านละ 2500 เยน / ทริป / ต่ อท่ าน***
** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ ละครังจะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 30 ท่ านขึนไป ถ้ าผู้โดยสารไม่
ครบจํ า นวนดั ง กล่ าว บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเลื อนการเดิ น ทาง หรื อ
เปลียนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิในการคืนมัดจําทังหมด เนืองจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่ าตัวเครื องบิน
เต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นทีเรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํามันทียังมิได้ ชําระ ค่ า
ทัวร์ ส่วนทีเหลือ กรุ ณาชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. ตัวเมือออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
2. ไม่ มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กับคนไทย ผู้ทประสงค์
ี
จะพํานัก
ระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการ
ท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจเข้ าเมือง
เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่ น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั
โรงแรม และอืนๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ น ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
อัตราค่ าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

41,900
41,900
41,900
41,900
41,900

 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตาม
กรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศ
ญีปุ่ นให้ กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี ปุ่ นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ า
กรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซ่า
เพิม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์
ค่า โทรศัพ ท์ ท างไกล ค่า อิน เตอร์ เน็ ต ค่า ซัก รี ด มิ นิบ าร์ ใ นห้ อ ง รวมถึ ง ค่า อาหารและ
เครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่ อนการใช้
บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 2500 เยน /ทริ ป/
ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน
เพือสํารองทีนัง
2. นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทาง
อย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบ
ภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือ
ว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลา
ทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์
เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที นัก ท่อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้ อ งการขอยกเลิก การเดิ น ทาง หรื อ เลือนการ
เดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์

หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการ
จองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้ องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเทียวหรื อเอ
เจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงิ นค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี ธนาคารทีต้ องการให้ นําเงิ นเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100
ของค่าบริ การทีชํ าระแล้ ว ***ในกรณี ทีวันเดินทางตรงกับวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50
ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ ว
ทังหมด
ทังนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองใน
การเตรี ย มการจัด การนํ า เที ยวให้ แ ก่ นัก ท่ อ งเที ยว เช่ น การสํ า รองที นังตัว
เครื องบิน การจองทีพักฯลฯ
3. การเดินทางทีต้ องการันตีมัดจํ าหรื อซือขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา
Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทังหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลา
ทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์
เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทีรัฐบาล
ประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง
15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นสํี าหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน

2. ทัวร์ นีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ใน
รายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ
ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้ แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิท ธิ ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ที มีนัก ท่อ งเที ยวร่ ว ม
เดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะ
ชํ า ระค่าบริ ก ารเพิ มจากการที มีนักท่อ งเที ยวร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่าที ทางบริ ษั ท
กําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ
นามสกุ ล คํ า นํ า หน้ า ชื อ เลขที หนัง สื อ เดิ น ทาง และอื นๆ เพื อใช้ ใ นการจองตัว
เครื องบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทาง
บริ ษัทพร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดิ น ทางตามความ
เหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทาง
จริ งของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที
เพิมขึนของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหาย
หรื อเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน
เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนีคํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทาง
บริ ษัทเสนอราคา ดังนัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริ การเพิมขึน
ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน
ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ
แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกันทุกชินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่

ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้
อย่า งสะดวก ณ จุด เอ็ ก ซ์ เรย์ อนุญ าตให้ ถื อ ได้ ท่า นละ 1 ใบเท่านัน ถ้ า สิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าทีโหลดใต้ ท้องเครื องบินเท่านัน
3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนือสัตว์ทุกชนิด
เข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนือสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อ
ทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสูงมาก

