TOP OF HOKKAIDO LAVENDER 6D4N

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย

 บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิด
 บุฟเฟ่ ต์เมล่อน

ตื่นตาตื่นใจไปกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ
ย้อนยุคไปกับหมู่บา้ นที่จาลองวิถชี ีวิตของชาวเอโดะ
ช้อปกระหน่าย่านทานูกิโคจิ พิเศษกับการแช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ปี ุ่ น!!

กรกฎาคม 2561
ราคาเริ่มต้น
วันที่

48,900.-

รายการ

1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

2

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – โทมิตะฟาร์ม – ชิโรกาเนะ

3
4
5
6

ชิโรกาเนะ – BLUE POND – ชิคไิ ซ โนะ โอกะ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต –
โนโบริเบ็ตสึ
โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ดาเตะจิไดมูระ – คลองโอตารุ –
นาฬิกาไอน้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ชอ้ กโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
หอนาฬิกา – ทาเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

XJ 620 DMK – CTS 23.55 – 08.40
XJ 621 CTS – DMK 09.55 – 15.10
อาหาร
B
L
D

-

โรงแรม
หรือเทียบเท่า
SHIROGANE PARK HILLS HOTEL
ออนเซ็น
NOBORIBETSU MASEIKAKU
HOTEL ออนเซ็น
VESSEL INN NAKAJIMA PARK
SAPPORO HOTEL
VESSEL INN NAKAJIMA PARK
SAPPORO HOTEL

DAY 1

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่

20.00

คณะพร้อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ วยเครื่อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่ นัง่ ) น้ าหนั กกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **

23.55

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ โดยสายการบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 620

DAY 2

สนามบิ นชิ โตเซ่ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – โทมิ ตะฟาร์ม – ชิ โรกาเนะ

08.40

ถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อน
การ์ตูนที่เป็ นนิยมที่สุดในญี่ป่ ุน ให้ท่านได้อสิ ระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ ไทม์
แมชชีนที่จะท่านให้ทุกท่านเสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน และยังมีโซนร้านค้าที่ขาย
ของทีเ่ กีย่ วกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซ่งึ เป็ นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิท่ี
โดราเอม่อนชื่นชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจาหน่ าย (ไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยภายใน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ โทมิ ตะฟาร์ม ชมความงามของ ทุ่งดอกไม้หลากสีสนั ที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ ท่ามกลางพรมดอกไม้ขนาด
ใหญ่ท่แี ข่งกันบานต้อนรับผูม้ าเยือน นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์บารุงผิวชัน้ ยอดที่สกัดจากกลิน่ และ
สารอันเป็ นประโยชน์จากดอกไม้ทงั ้ หลายให้ท่านได้เลือกชือ้ อย่างจุใจอีกด้วย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ชิ โรกาเนะ ณ SHIROGANE PARK HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญ ท่านสัม ผัส กับ การแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือที่เรีย กกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่า
การอาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

คา่
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DAY 3
เช้า

กลางวัน

คา่

ชิ โรกาเนะ – BLUE POND – ชิ คิไซ โนะ โอกะ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – โนโบริ เบ็ตสึ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม BLUE POND บ่อน้ าสีฟ้าแห่งเมืองบิ เอะ บ่อน้ าสีฟ้าสดใสแปลกตาแห่งนี้ เป็ น
บ่อน้ าที่เกิดขึน้ หลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภู เขา TOKACHI ปะทุในปี
ค.ศ. 1988 ท าให้ น้ า ถู ก กัน้ ไม่ ใ ห้ อ อกจากเขื่อ น สาเหตุ ท่ี น้ า ในบ่ อ เป็ นสีฟ้ าสดนั ้น ก็ ค ื อ สาร
อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ท่เี จือปนอยู่ในน้ าเป็ นจานวนมาก ซึ่งอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์นนั ้ มาจากการ
ปะทุ ของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมบุฟเฟ่ ต์เมล่อน !!
นาท่านสู่ ชิ คิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิ เอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเทีย่ วชมและ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความ
งามของเหล่ามวลดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของ
เกาะฮอกไกโด
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งที่ เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต ซึ่งถือเป็ นแหล่งเลือกซื้อสิง่ ของและเสื้อผ้าแฟชันของ
่
เมือง ภายในแบ่งออกเป็ นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสนิ ค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลีย่ นกันลดราคา
อาทิ เสื้อ ผ้า เครื่อ งแต่ งกาย รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิก า จากหลากหลาย เช่น ADIDAS, NIKE,
CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็ น ต้ น อี ก ทั ้ ง ยั ง มี สิ น ค้ า
เครื่องมือเครื่องใช้ ตุ๊กตาน่ารักๆ และของเล่นนานาชนิด ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โนโบริ เบ็ตสึ ณ NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญ ท่านสัม ผัส กับ การแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือที่เรีย กกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่า
การอาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 4
เช้า

หน้า 3 / 8

โนโบริ เบ็ตสึ – จิ โกกุดานิ – ดาเตะจิ ไดมูระ – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้าโบราณ –
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม จิ โกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั
จึงก่อให้เกิดน้ าพุรอ้ น และบ่อโคลนเดือด อันเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทย่ี งั คงอยู่ชวกั
ั ่ ลป์

กลางวัน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ดาเตะจิ ไดมูระ เป็ นหมู่บา้ นทีจ่ าลองวิถชี วี ติ ของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้น
ไปที่การมีบทบาทของชนชัน้ พ่อค้าในยุค ที่มแี ต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้าน
ท่านจะได้ยอ้ นยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนทีม่ เี หล่านินจาและ
ผูห้ ญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่ง
เปรียบเสมือนผูป้ กป้ องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตารวจในปั จจุบนั ชมสาธิตการอาพราง
ตัวอันเลื่องชือ่ ถ่ายรูปคู่กบั ซามูไรหรือนินจาเป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิน ทางสู่ โอตารุ (เมื อ งโรแมนติ ค) ที่ค วบคู่ ไปกับ ความเก่ า แก่ และความสาคัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่าน
เดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบน

คา่

โลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนัน้ นาท่านสู่
พิ พิ ธภัณ ฑ์กล่ อ งดนตรี อาคารเก่ าแก่ สองชัน้ ที่ภ ายนอกถูก สร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้าง
ภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด!!
นาท่ านเข้าสู่ ท่พี ัก ซัป โปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)

DAY 5
เช้า
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ซัปโปโร – พิ พิธภัณฑ์ช้อกโกแลต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – หอนาฬิ กา – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า –
โอโดริ ปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณ ฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่น ท่าน
สามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ข้นึ ชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอนั
ยาวนานของช็อคโกแล็ตชือ่ ดังของญี่ปนุ่ ทีจ่ ะทาให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรลู้ มื
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ
ความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดัง เช่นภูมภิ าคคันโต แต่ท่นี ่ี

กลางวัน

ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิที์ ่สงิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจสืบไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านถ่ายรูปกับ หอนาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองซัป
โปโรอี ก แห่ ง หนึ่ ง สร้ า งตัง้ แต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่ม เดิ ม ที ใช้ เป็ นฝึ ก งานของวิท ยาลัย
การเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปั จจุบนั แล้วสร้างหอนาฬิกา
และ มีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปั จจุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วย
ความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่
สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ
จากนัน้ นาท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาทีส่ ร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้
หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไป
จานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429
และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้
ซึ่งตัง้ อยู่ ด้ านหลังตึก แดงหลัง นี้ ตัว อาคารที่เห็น ในปั จจุ บ ัน ที่ย ังงดงามอยู่ นัน้ ได้รบั การบู รณะ
ซ่ อมแซมใหม่ห ลังจากถูก ไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
สาคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
นาท่านเดินทางสู่ โอโดริ ปาร์ค ย่านช้อปปิ้ งทีม่ ชี อ่ื เสียง และเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทส่ี ุดกลาง
ใจกรุงซัปโปโร ฤดูรอ้ น => ใช้เป็ นที่จดั งานแสดงดอกไม้ สาหรับ ฤดูหนาว ใช้เป็ นสถานที่จดั งาน
เทศกาลหิมะอันยิง่ ใหญ่ มีการแกะสลักน้ าแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่ นับเป็ นเวทีท่ใี หญ่ ท่สี ุด บน
เกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีหา้ งร้านจาหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์
จากนัน้ นาท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้ งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนน
จะมีร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวม
แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา
เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ เป็ นต้น
***อาหารค ่าอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
นาท่ านเข้าสู่ ท่พี ัก ซัป โปโร ณ VESSEL INN NAKAJIMA PARK SAPPORO HOTEL
หรือเทียบเท่า
(ชือ่ โรงแรมทีท่ ่านพัก ทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วันก่อนวันเดิ นทาง)
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DAY 6
เช้า

09.55
15.10

ซัปโปโร – สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า บริ การท่านด้วย อาหารกล่องและเครือ่ งดืม่
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ น แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 621
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
***************************************************

กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่
2 – 3 ท่าน

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี

ราคาเด็กทารก
น้ อยกว่า 2 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

2 – 7 ก.ค. ปิ ดกรุป๊
23 – 28 ก.ค.

48,900 บาท
49,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท

9,500 บาท
9,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่ าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่ าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุ ในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมที ญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม ** กรณี โรงแรมไม่ มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ ามัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เงื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ น เหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
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 บริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ท ราบล่วงหน้ า ในกรณีท่มี ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ ่พี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้ อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจคน
้
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

