** ชมความสวยงามของ ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่งมุมสู งจะเห็นเป็ น รู ปดาวห้าแฉก ณ ฮาโกดาเตะ
** สัมผัสแหล่งน้ าแร่ บริ สุทธิ์ 1 ใน 100 ของประเทศญี่ปุ่น ณ “สวนนา้ แร่ ฟุกุดาชิ”
** ชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
** ช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายที่ ย่ านทานูกโิ คจิ และ ย่ านซูซูกโิ นะ
** ขึ้น กระเช้ าเม้ าท์ ฮาโกดาเตะ ชมทิวทัศน์และความงามที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
** บริ การท่านด้วยนา้ ดื่มทีญ
่ ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน

กาหนดการเดินทาง 1 - 6 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ)
(หากท่ านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนจองตั๋วด้ วยค่ ะ)
วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

20.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ส่ วนผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ นฟ้ าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

23.45 น.

วันทีส่ อง

เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองฮาโกดาเตะ - ขึน้ กระเช้ าเม้ าท์ ฮาโกดาเตะ

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นน าท่ านเดิ น ทางสู่ “เมื อ งโนโบริ เบ็ ท สึ ” ชม “หุ บ เขานรก จิ โกกุ ด านิ ” ทุ ก ท่ านจะได้เห็ น บ่ อน้ าร้ อ นที่
มีควันพวยพุง่ ออกมาจากพื้นหิ นพร้อมกับกลิ่นกามะถัน ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามอันเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่ยงั คงอยูช่ วั่ กัลป์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชิ นซัง” ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี
1946 ซึ่ งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็ นภูเขาโชวะ ดังที่เห็ นอยู่ ปั จจุบนั ภูเขาโชวะ อยูใ่ นการ
ดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น ในฐานะเป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านเลือกซื้ อ ขนม ของฝากท้องถิ่น ณ จุด
บริ การแห่ งนี้ ตามอัธยาศัย นาทุกท่านเดิ นทางสู่ “เมืองฮาโกดาเตะ” ให้ท่าน “ขึ้นกระเช้ าเม้ าท์ ฮาโกดาเตะ” ที่มี
ความสู ง 334เมตร ให้ท่านชมวิวและทัศนี ยภาพอันงดงามของตัวเมืองฮาโกดาเตะที่เปิ ดไฟระยิบระยับ โดยมีอ่าว
และท่าเรื อฮาโกดาเตะขนาบทั้งสองด้าน ที่นี่ถือเป็ นสถานที่ที่มีความสวยงามในยามค่าคืนสวยที่สุดในญี่ปุ่น และ
สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YUNOKAWA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ าม

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ - ย่ านโมโตมาจิ - ป้ อมปราการโกเรียวคาคุ - Red Brick Warehouse ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น+ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ” ตลาดขายอาหารทะเลสดยามเช้า ตลาดนี้ จะคึกคักในช่วงเวลา ตี5-เที่ยง
และอยูไ่ ม่ไกลจากสถานีรถไฟฮาโกดาเตะ ตลาดนี้ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าที่จาหน่ายอาหารทะเลและ
ผักรวมกว่า 300 ร้าน สัมผัสบรรยกาศตลาดสด และตลาดปลาแบบญี่ปุ่นที่นาของสดไม่วา่ จะเป็ น ปลาหมึก หอย
เม่น ปูอลาสก้า ปลาชนิ ด ต่างๆ จากนั้นนาท่านเดินทางชม “ย่ านโมโตมาจิ” ย่านเนิ นเขาติดกับอ่าวฮาโกดาเตะมี
จุดชมวิวยอดนิยมที่มองจากเนินลงไปด้านล่างเป็ นท่าเรื อฮาโกดาเตะ ชมสิ่ งปลูกสร้างที่มีกลิ่นอายแบบยุโรป เช่น

โบสถ์ชาวคริ สเตียน และ อาคารแปลกตา ที่มีเรื่ องราวความเป็ นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ ของเมืองฮาโกดาเตะ
ซึ่ งได้รับอิทธิ พลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่าสาหรับทาการค้ากับต่างชาติโดย อาคารที่มี
ความส าคัญ และ สวยงามมากที่ สุ ด คื อ “ศาลาประชาคมหลัง เก่ า” ในอดี ต เคยถู ก ใช้เป็ นที่ ท าการของคณะ
ผูป้ กครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 ซึ่ งยังคงรักษาสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็ นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็ นอย่างดี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดิ นทางสู่ “ป้อมปราการโกเรี ยวคาคุ” ปราการแห่ งนี้ สร้ างโดยโชกุนโทกุกาวะอิเอซาดะ รู ปแบบของ
ปราการสร้ างแบบฝรั่งเศส จึงทาให้ปราการแห่ งนี้ มีลกั ษณะเด่นและแตกต่างไปจากป้ อมปราการอื่นๆในญี่ ปุ่น
ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะตอนปลายซึ่ งป้ อมปราการแห่งนี้ ถูกใช้เป็ นที่ป้องกันการรุ กรานจากพวกมหาอานาจ
แล้วนาท่านขึ้นอาคารด้านบน (Goryokaku Tower ) เพื่อชมความสวยงามจากมุมสู งของป้ อมปราการโกเรี ยวคา
คุ ซึงปรากฏเป็ นภาพป้ อมดาวกระจายห้าแฉก และให้ทุกท่านพบกับภาพความประทับใจของ ดอกซากุระ ที่บาน
สะพรั่งสวยงามอยูร่ อบบริ เวณของป้ อมปราการ (ความสวยงามของซากุระ...ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นนา
ท่านสู่ “Red Brick Warehouse” เป็ นอาคารที่ถูกพัฒนามาเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งและร้านอาหารให้ทุกท่านเลือกซื้ อ
ของตามอัธยาศัย นาท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปุ่นโดยมีเส้นรอบวงยาว
ถึง 43 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก
 พักที่ TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ ให้ท่านได้ทานขาปูยกั ษ์ อันขึ้น
ชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อ้ นั
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ ี่

สวนนา้ แร่ ฟุกดิ าชิ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - โรงงานช็อคโก
แลตอิชิยะ - ช้ อปปิ้ งย่ านทานูกโิ คจิ+ย่ านซูซูกโิ นะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม “สวนน้าแร่ ฟุกุดาชิ ” เป็ นหนึ่ งในบรรดาแหล่งน้ าแร่ ผุด ที่ผุดออกมาจากภูเขาไฟโยเตอิ ซึ่ ง
ได้รับคัดเลือกให้เป็ น 1 ใน 100 น้ าแร่ ที่มีชื่อเสี ยงของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ชม “คลอง
โอตารุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต่ อ กับ อ่ าวโอตารุ ซึ่ งในสมัย ก่ อ นประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุ ค
อุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัว
เมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ท่านเดิ นเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่
ริ มคลองสุ ด คลาสสิ ก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ ” (Sakaimachi Street) ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมื องตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึ่ ง
เป็ นที่ต้ งั ของ “ร้านเครื่ องแก้ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอน้ าโบราณ” อีกทั้งตลอดสองข้างทาง
ของถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านชื่ อดัง Le TAO มี
ให้ท่านได้ชิมลิ้มลอง หรื อ ซื้ อกลับกันมากมายหลายร้ าน อีกทั้งยังมีของที่ระลึกและร้านอาหาร ร้านกาแฟ ให้
ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย บนถนนเส้นนี้ เชื่อมต่อกับถนนสายสู ชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้วยร้าน ซูชิ ซา
ชิ มิ รามเมง รวมถึ งร้านที่อาหารซี ฟู๊ ดสดๆ จากนั้นเดิ นทางสู่ “โรงงานช็ อคโกแลตอิชิยะ หรื อ ชิ โรอิโคอิบิ โตะ
พาร์ ค” ที่ถือเป็ นของฝากท้องถิ่ นที่ มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดิ นชมอุ ปกรณ์ การผลิ ตยุค
แรกเริ่ ม แบบจาลองของโรงงาน และกระบวนการผลิ ต รวมทั้งศึ ก ษาประวัติความเป็ นมาของผลิ ตภัณฑ์ นม
พร้ อมทั้งเลื อกชิ ม และเลื อกซื้ อช็ อคโกแลตแบบต่างๆ จากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้ งย่าน “ทานู กิโคจิ” ท่านจะได้
เลือกซื้ อสิ นค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรู ป ของฝากของที่ระลึก เสื้ อผ้า สิ นค้าแบ
รนด์เนม เครื่ องส าอางค์ เป็ นต้น และ “ย่ านซึ ซึ กิโนะ” (SUSUKINO) ซึ่ งเป็ น แหล่ งช้อปปิ้ งสิ น ค้า อุ ป กรณ์
อิ เลคทรอนิ ค ส์ เสื้ อผ้า รองเท้าแฟชั่น มากมาย และยังเป็ นแหล่ ง รวมร้ านอาหารมากมายนับ พัน เต็ ม ไปด้วย
นักท่องเที่ยวนักชิ ม อีกทั้งยังมีร้านรวงที่ขายราเม็งมากมายจนได้รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรื อ “ราเม็ง
โยะโคะโจ” ถนนแห่งร้านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
@ เลื อ ก ซื้ อ เม นู เส ริ ม : บุ ฟ เฟ่ ต์ อิ่ ม ไ ม่ อั้ น “สุ ด ย อ ด อ า ห า ร ท ะ เล ปู ยั ก ษ์ 3 ช นิ ด ”
จ่ ายเพิม่ ท่านละ 1,900 บาท *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***

บ ริ ก า ร ด้ ว ย อ า ห า ร ท ะ เล น า น า ช นิ ด อ า ทิ สุ ด ย อ ด อ า ห า ร ท ะ เล ข อ ง ฮ อ ก ไ ก โ ด
“ปู 3 อย่ าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพู่ตวั โต กุง้ ทะเล ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสด
ใหม่จากทะเล อีกทั้งยังมีเนื้อหมู เนื้อวัว ชั้นดี พร้อมผักสดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อ้ นั
(สามารถแจ้ งซื ้อเพิ่มตอนจองทัวร์ เท่ านั้นหรื อก่ อนเดินทาง 10วัน)

วันทีห่ ้ า

อิสระท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย (ช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโรหรือท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัยโดยรถไฟ)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์ )
ให้ท่านทดลองใช้บริ การรถไฟในญี่ปุ่นที่มีชื่อเสี ยง และได้ชื่อว่าเป็ นการคมนาคมที่เป็ นที่นิยมที่สุดของคนญี่ปุ่น
ท่านจะสนุ กสนานกับการนัง่ รถไฟในญี่ปุ่น เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรู ปแบบหนึ่ ง อิสระช้อปปิ้ งในเมือง
ซัปโปโร แล้วแต่ความต้องการของท่าน เพราะที่เมืองซัปโปโร ไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็ช้อปปิ้ งสนุ กได้ทุกที่กนั เลย
อาทิ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ อิเล็คทรอนิ คส์ และอีกมากมาย หรื อเลือกเดิน
ชมเมืองซัปโปโร เมื องใหญ่ ที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ ห์แห่ งธรรมชาติ และความหลากหลายทางเชื้ อชาติ และ
วัฒนธรรม เป็ นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็ นระเบียบมากที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จ
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด
-----ย่าน “ย่ านทานูกิโคจิ” ท่านจะได้เลือกซื้ อสิ นค้ามากมาย อาทิเช่ น เครื่ องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรู ป
ของฝากของที่ระลึก เสื้ อผ้า สิ นค้าแบรนด์เนม เครื่ องสาอางค์ เป็ นต้น
-----ย่าน”ซู ซูกิโนะ” เป็ นย่านคึกคักที่สุดยามราตรี แหล่งบันเทิง ร้านอาหาร ไนต์คลับ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าชื่ อดัง
อุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ เสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ และ ยังเป็ นที่รวมร้านอาหารมากมาย เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นัก
ชิม และยังเป็ นที่ท่องเที่ยวยามราตรี อีกด้วย
----- “โอโดริ ป าร์ ค หรื อ โอโดริ โคเอ็น ” ที่ เป็ นทั้งสวนและถนนที่ ตดั ผ่านย่านใจกลางเมื องจากตะวันออกไป
ตะวันตก เป็ นสถานที่จดั เทศกาลหิ มะระดับโลก ซึ่ งมีการแข่งขันประกวดปติมากรรมน้ าแข็งจากนานาประเทศ
รวมถึงประเทศไทยที่ได้เข้าร่ วม อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ที่ผา่ นมา

----- “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊ อคอเมริ กาที่สร้างด้วยอิฐสี แดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดง
หลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่ องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไป ที่
ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสู ง 10 ชั้นซึ่ งตั้งอยูด่ า้ นหลังตึกแดงหลังนี้
@ เลือกซื้อทัวร์ เสริม....ไกด์ ดูแลพร้ อมค่ าเดินทางแล้ว (บริการ 2-10 ท่านเท่านั้น) --->จ่ ายเพิม่ ท่านละ 1,500 บาท
ทัวร์ ครึ่ งวันนั่งรถรางชมเมือง(Sapporo Streetcar)+ขึน้ กระเช้ าภูเขาโมอิวะ(Mt.Moiwa ropeway+mini cable car)
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุม้ ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันทีห่ ก

สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

10.00 น.
15.50 น.

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

หมายเหตุ : รายการต่ า งๆ สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากภัย ธรรมชาติ , สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิ น เป็ นต้น อี กทั้งโรงแรมต่างๆที่ ระบุในรายการนี้ อาจมี การปรับย่าน และสถานที่ ต้ งั ได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ยงั คงไว้ซ่ ึ งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษทั จะคานึ งถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนาเที่ยว
เป็ นสาคัญโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทาง 1 - 6 พฤษภาคม 2561 (วันแรงงานแห่งชาติ)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้ หญ่)
ไม่ใช้ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่)

49,900 บาท
47,900 บาท
45,900 บาท
8,000 บาท
-22,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
อัตราค่ าบริการนี้รวม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 23/3/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่คุม้ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น้ าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสื อเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสื อเดินทาง
o ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็ นต้น
o ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนื อจากที่บริ ษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณี ไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรื อเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
กรุ ณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
o ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
o เนื่องด้วยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีช่ ั ดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ , ทีน่ ั่งทีต่ ้ องการ, และเลขทีส่ ะสมไมล์
ควรแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่างช้ า)

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณี ท่านมีการเดินทางด้วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ง
เรื่ องไว้ จะไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ เก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอ
คืนค่าบริ การได้
o ค่าบริ การที่ท่านชาระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15
วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่า
ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยู่
นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อทั้งหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คน
ต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิ ทธิ์ ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนื ออานาจควบคุมของ
บริ ษทั ฯ
o บริ ษทั ฯ จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของ
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าว
o บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือและ
คานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว

