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วันแรก

กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.

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

23.45 น.

วันที่สอง

ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – บ่อนํ้าสีฟ้า
อาซาฮิกาว่า - ช้อปปิ้ งอิออน

08.30 น.

เดินทางถึ ง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วจากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟู
ราโน่ เมืองที่อยูใ่ นแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทําให้เมือง
ฟูราโน่ มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูก
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะดอกไม้ นําท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของนั กบุกเบิกรุ่น
แรกๆ ของฮอกไกโด ท่ า นจะได้พบกับ ดอกไม้น านาชนิ ด ตามฤดู ก าล (ขึ้ นอยู่ ก ับ สภาพ
ภูมิอากาศ) อาทิ ดอกฮามานะสึในเดื อนมิถุนายน, ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊ อปปี้ ในเดื อน
กรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดื อนสิงหาคมไปแล้วเป็ นดอกคอสมอส ซึ่ง แต่ละเดื อนจะมีชนิ ด
ดอกไม้ต่ า งกั น ไป***ช่ ว งเวลาดอกลาเวนเดอร์บ านเต็ ม ที่ (ประมาณปลายเดื อ น
กรกฎาคม-เดือน สิงหาคม) อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกไม้ที่ไกลสุดลูกหูลูกตา
จนขนานนามกันว่าเนิ นเขาสายรุง้
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ ซึ่งเป็ นเนิ นสวนดอกไม้ 4 ฤดู ที่มีโรลคุ งและ
โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่ สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนั กท่องเที่ยว ชม
ดอกไม้นานาพันธุช์ นิ ด รวมถึ งดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รบั คํานิ ยมและคํา
ชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการแด่ทุกท่าน เช่น
ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ ยง Alpaca เป็ นต้น *หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่า
กิจกรรมในสวนดอกไม้*
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จากนั้ น นํ าท่านสู่เนิ นเขาเซรุบุโนะโอะกะ ซึ่งเต็ มไปด้วยดอกไม้สีสนั สดใสไม่ว่าจะเป็ นดอก
ซัลเวีย ดอกพิทเู นี ย หรือดอกแมร์รี่โกลด์ จนผูค้ นพากันเรียกทุ่งแห่งนี้ ว่า “งานผ้าลายดอกไม้”
อิ ส ระให้ท่ า นเดิ น ชมบรรยากาศของสวนตามอั ธ ยาศั ย หรื อ หากต้อ งการความความ
สะดวกสบาย ก็สามารถเสียค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการรถชมวิวได้

เที่ยง

ที่พกั

บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านชม บ่อนํ้าสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อนํ้ าสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการ
สร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988
ไหลเข้าสู่เมือง โดยที่กน้ บ่อนํ้ าแห่งนี้ จะมีแร่ธาตุ ที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให้มีสีฟ้าหรือเขียว
มรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้ นผิวนํ้า ทําให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทั้ง
สีของบ่อนํ้าแห่งนี้ จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อเข้าสู่ที่พกั
โรงแรม SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL/ YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO
WASHINGTON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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หลังจากเข้าที่ พกั แล้ว นํ าท่านช้อปปิ้ งยังห้างสรรพสิ นค้า ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของ
ฝากมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิ เช่น ขนมชนิ ดต่ างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุ ดกับ
ร้า น 100 เยน ที ทุ ก อย่า งในร้า นราคาเพี ย ง 100 เยนเท่ า นั้ น **อิส ระอาหารคํา่ ตาม
อัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า**
วันทีส่ าม
เช้า

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่ า - หมู่ บา้ นราเม็ ง - สวนผลไม้ – โอตารุ – คลองโอตารุ –
พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้ งทานุกิโกจิ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รบั ความนิ ยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งในแต่ละปี จะ
มีผเู ้ ข้าชมความน่ ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั ่
ๆ ไปถึ งกว่าปี ละ 3 ล้านคนจากทัว่ โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี้ ได้มีแนวความคิดที่ ว่า สัตว์ต่ างๆ
ควรที่จะอาศัยอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ันๆ จึงทําให้ทุกท่าน
ได้สมั ผัสถึ งชีวิตความเป็ นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นก
เพนกวินสายพันธุต์ ่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู ้

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรือ หมู่บา้ นราเม็ง”หมู่บา้ นชื่อดังของ
เกาะฮอกไกโด นั บย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยต้นโชวะ ซึ่งช่วงเวลานั้ นเป็ นช่วงเวลาที่ถือกําเนิ ดรา
เมนขึ้ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลายชนิ ดของประเทศจีนเข้าด้วยกัน
และต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้ นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ถือกําเนิ ด
ขึ้ นจากความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้อนของนํ้ าซุปให้อยู่
ได้นานขึ้ นโดยเคลือบผิวนํ้ าซุปด้วยนํ้ ามันหมู หรือจะเป็ นนํ้ าซุปซีอ๊ ิวที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและ
นํ้ าสต๊อคซีฟดู้ ปลาซาร์ดีนแห้ง หรือ “นิ โบะชิ” และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของนํ้ าน้อยกว่า
ปกติ และด้วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี้ เป็ นที่ ชื่นชอบ
ของชาวญี่ปุ่น
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เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็งในหมู่บา้ นราเม็ง (คืนเงินค่าอาหารท่านละ 1,000
เยน)
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้และชิมผลไม้สดๆ
จากต้น ซึ่งมีให้ท่านเลือกหลากหลายสามารถทานได้แบบไม่จาํ กัดเวลาและจํานวน นอกจากนี้
ทางสวนผลไม้ ยังมีบริการขายผลไม้จากสวนเพื่อนํ ากลับไปเป็ นของฝาก แด่คนที่คุณรักได้อีก
ด้วย

ปฏิทนิ เก็บเกี่ยวผลไม้

จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถื อเป็ นเมืองท่าที่ มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ก
รวมถึ งการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากใน
อดีตเมืองโอตารุได้รบั อิทธิ พลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ
ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมื องเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่ า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อ
เป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ งเป็ น
ถนนสําหรับนั กท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมือง และได้ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนัน่ เอง นําท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่อง
แก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทําให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่
แตกต่างกัน
นํ าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่ งมีอายุ เกือบร้อยปี ท่ านสามารถชมกล่องดนตรี ใน
รูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกคิด
แบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้ นมาเป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทานุกิโคจิ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดิ นที่มีหลังคามุงบัง
แดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้ง
ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่เป็ น
การรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคําตามอั
่
ธยาศัย

ที่พกั
วันที่สี่
เช้า

โรงแรม TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO - MINAMI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ดิวตี้ ฟรี –มิตซุยเอ้าท์เล็ท –ทําเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด – สวนโอโดริ – บุฟเฟ่ ต์ขาปู
ยักษ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุ ณภาพดี ที่รา้ นปลอด
ภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้ น จากนั้ นนํ าท่าน ช้อปปิ้ งที่มิต
เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
จากทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึ ง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren,
Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสําหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ ก จนถึ งอุปกรณ์
กีฬา และสินค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นัง่ และ
มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื้ นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่ นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
อีกด้วย *เพื่อไม่เป็ การรบกวนเวลาช้อปปิ้ งของท่าน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย*
จากนั้ น นํ าท่านชมด้านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่ มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐที่ทาํ มาจาก
หมูบ่ า้ นซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามที่เห็น
นั้นได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ ยความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมที่ ห ลงเหลื อ อยู่ไ ม่ กี่ แ ห่ ง จึ ง ได้รับ การขึ้ นทะเบี ย นให้เป็ นสมบัติ ท าง
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คํา่

วัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นนําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ น
หอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองซัปโปโรอี กแห่งหนึ่ ง สร้างตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2421 เดิ มทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไก
โด แต่ ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตี บอก
เวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึ งปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลา
ได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยูค่ ู่กบั เมืองซัปโปโรมานานจึง
ได้รับการขึ้ นทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
อีกแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น จากนั้นนําท่านผ่านชมเดินทางสู่ สวน
โอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ ทอดตัวยาวจากตะวันออก
ไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้
เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง
ๆ ที่สวนแห่งนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ ทะเล ซาชิมิ
สดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

พักที่
วันที่หา้

โรงแรม APA HOTEL&RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน
สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เหิรฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

10.00 น.
15.50 น.

***************************************
(ZG)ทัวร์ญี่ปนHOKKAIDO
ุ่
GO WENT GONE 5D3N (XJ)

https://goo.gl/4PL1q6

-7-

(ZGCTS013)

อัตราค่าบริการ“
กําหนดการเดินทาง
11 – 15 กรกฏาคม 2561
18 – 22 กรกฏาคม 2561
01 – 05 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

47,999
47,999
39,999
39,999
39,999
37,999

46,999
46,999
38,999
38,999
38,999
36,999

49,999
49,999
41,999
41,999
41,999
39,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน 35,900 บาท
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนมัดจํา ทั้ง หมด เนื่ องจากทางบริษั ทฯ ได้ชาํ ระค่ า ตั ๋วเครื่ องบิ นเต็ม ใบให้กับสายการบิ นเป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่ นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ 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
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
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**
 ค่ าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่ าทําหนั ง สื อ เดิ น ทาง ค่า โทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
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2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณีเช็ คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดิ นทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การคืน นั กท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว ***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระ
แล้ว
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคื นเงินมัดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทาง
บริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ นๆถื อว่าเป็ นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แ บบเหมา หากท่ านไม่ไ ด้ร่ วมเดิ น ทางหรื อใช้บริ การตามที่ ร ะบุ ไว้ในรายการไม่ว่า
บางส่ วนหรื อทั้ง หมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษั ทจะไม่คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้ อยกว่า 15
ท่า น โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้า อย่า งน้อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ นทาง
สําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภูมิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ทจะ
คํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
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1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ ง มี ซิ ป ล็ อ คปิ 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. ประเทศญี่ ปุ่ น มีกฎหมายห้ามนํ าผลิ ตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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