เยือนดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะเหนือสุดฮอกไกโด
ชีวิตดี๊ดีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ผสมดอกไม้หลากสีสัน ณ โทมิตะฟาร์ม
เยี่ยมชมบ่อน้าสีฟ้า สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึนชื่อที่สุดของเมือง
เยี่ยมชมหมูบ้านราเมง ช้อปปิ้งจุใจที่ SUSUKINO/MITSUI OUTLET/AEON PLAZA

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
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กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR
ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นั่ง
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์
(น้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปนุ่ เที่ยวบินที่ XJ620
(บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเซะ) - เมืองฟุราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ ทุ่งดอกไม้ – เมืองบิเอะ บ่อน้าสีฟ้า – เมืองอาซา
ฮิคาวา - ช้อปปิ้ง อิออนพลาซ่า
(-L-)
ถึงสนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สาคัญ!!! ประเทศญี่ปนุ่ ไม่อนุญาตให้
นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ
*** บริการอาหารร้อนและน้าดื่มบนเครื่องบิน ***
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการชมดอกไม้ นาท่านไปชมโทมิตะฟาร์ม ฟาร์มลาเวนเดอร์
แห่งแรกของเมืองฟุราโน่ซึ่งที่นี่ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงแข่งกันส่งกลิ่นหอมยวนใจและตื่นตา

ไปกับแปลงดอกไม้ทั้งหมด 7สี 7สายพันธุ์เรียงรายเป็นแปลงยาวเปรียบเสมื อนสีของสายรุ้งตัดกับสีของท้องฟ้า
แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม้แล้ว ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ทั้งของใช้
จาพวกน้าหอม สบู่ดอกลาเวนเดอร์แห้งหรือของกินอย่างน้ากลิ่นลาเวนเดอร์ พุดดิ้งลาเวนเดอร์และที่พลาดไม่ได้
คือไอศครีมลาเวนเดอร์ที่ความหอมหวานจะช่วยดับร้อนได้เป็นอย่างดี รวมถึงของที่ระลึกอื่นๆที่มีให้เลือกช็อป
มีทั่วทุกจุดในฟาร์ม*ช่วงที่ชมลาเวนเดอร์คือช่วงเดือนมิถุนายน-กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้จะบานหรือโรยขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศในวันเดินทาง กรณียังไม่มีดอกไม้หรือยังไม่เปิดชมจะพาไปฟาร์มชิกิไซแทน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอย่บูริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of
The Most Beautiful Hills” เมืองเล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนาท่านชม บ่อน้าสีฟ้า Blue
Pond หรือสระสีฟ้าแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทาให้นักท่อ งเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยว
ชมนั้น เป็นเพราะน้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้าตามธรรมชาติทั่วไป และ
ตอไม้สูงจานวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศษของ
น้าในบ่ อสระสี ฟ้า นี้เ กิ ดขึ้ นด้ ว ยความบัง เอิญ หลั ง การสร้ างเขื่ อ นเพื่ อ
ป้อ งกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟบริเวณใกล้เคียงที่ไ ด้ระเบิดไป
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

แล้วครั้งหนึ่ง จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่าง
คิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ัก : ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือเทียบเท่า
เมืองอาซาฮิคาวา - คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – HELLO KITTY CAFÉ –
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้งย่านทานูกิ โคจิ
(B-L-D)
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาด
ต่าของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5
กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ถือเป็นไฮไลท์ !!! คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี
1923 โดยสร้างขึ้นจากการ ถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็นเส้นทางการขน
ถ่า ยสิน ค้ ามาเก็ บ ไว้ ที่ โกดั ง แต่ภ ายหลั ง ได้ เ ลิก ใช้ แ ละมี ก ารถมคลอง
ครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่
ท่อ งเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้าง
ประมาณ 2 เมตรเพื่อความสะดวกสวยงาม จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์
เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วที่อ อกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่าง
กัน นาท่านชม พิพิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอ ายุเกือ บร้อ ยปี ท่านสามารถชมกล่อ งดนตรีในรูปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของ

ตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
เดินทางสู่ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ เพลิดเพลินกับบรรยากาศน่ารักๆ ของตัวการ์ตูนแมวชื่อดัง คิตตี้ ให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ(Shiroi Koibito Park)
เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อ กโกแลตของท้อ งถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi
Koibio ของฝากที่นิยมของฮอกไกโด (คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาว)
ภายในบริเวณสวนสนุกประกอบด้วย ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ
พิพิธภัณฑ์โรงงานช็อกโกแลตพร้อมจาหน่ายช็อกโกแลตหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสังเกตกระบวนการผลิตคุ้กกี้ หรือเข้าร่วมกิ
จกรรมเวิร์คช้อปทาคุ้กกี้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีสนาม Shiroi Koibito
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Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลท้องถิ่น J-Leag ue อีกด้วยอิสระช้อปปิ้ง ถนนทานุกิโคจิ
เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวม
ร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์
รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้น
ที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (4) พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น
ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้าต่างๆ

นาท่านเข้าสู่ทพี่ ัก : APA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
ซับโปโร - ทาเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง - มิตซุย เอ้าท์เล็ต
(B-/-)
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ที่ทาการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสีแดงอิฐ สร้างในปี 1888 นับเป็นอาคาร
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในไม่กี่อาคารของญี่ปุ่ นในสมัยนั้นภายในตกแต่งอย่างหรูหราด้านหน้ามีสัญลักษณ์ดาวห้า
แฉก ธงรูปดาวเจ็ดแฉก อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทาการรัฐบาลท้องถิ่นสมัยบุกเบิกเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันเปิดให้
ประชาชนเข้าชมห้องทางานต่างๆ และหอสมุดเก็บบันทึกทางราชการ ผ่านชมหอนาฬิกาโบราณ ตัวอาคารและ
หอนาฬิ ก าสร้ า งขึ้ น จากไม้ ออกแบบและบริ จ าคให้ โ ดยรั ฐ บาลสหรั ฐ ในปี 1878 สิ บ ปี ห ลั ง จากที่ มี

การสร้างเมืองซับโปโร ตัวนาฬิกาถูกติดตั้งในปี 1881 จากบริษัท E. Howard & Co. เมือง Boston นาท่านชม
สวนสาธารณะโอโดริ (大通公園 โอโดริ โคเอ็ ง ) เป็ น สวนสาธารณะใจกลางเมื อ งของนครซั ป
โปะโระ เมื อ งเอกของจั ง หวั ด ฮกไกโด ค าว่ า "โอโดริ " ในภาษาญี่ ปุ่ น มี ค วามหมายว่ า "ทางเดิ น ที่ ก ว้ า ง"
สวนสาธารณะโอโดริ มีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ผ่านอาคารกว่า 12 ช่วงตึก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 78,901 ตาราง
เมตร ในอดีตเมื่อครั้งเริ่มวางผังเมือง มันถูกวางแผนไว้ให้เป็นทางเดินสายใหญ่ใจกลางเมือง ก่อนที่จะกลายเป็น
สวนสาธารณะในเวลาต่อมา ในแต่ละปีจะมีงานมากมายมาจัดที่สวนสาธารณะแห่งนี้ อาทิ เทศกาลดอกไลลักซัป
โปะโระ, เทศกาลหิมะซัป โปะโระ ปลายสุดของสวนสาธารณะแห่ งนี้ ยัง เป็นที่ตั้ งของ ซัป โปะโระทีวีทาว
เวอร์ และใกล้เคียงยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุนครซัปโปะโระ ท่านสามารถขึ้นลิฟท์สู่
SAPPORO TV TOWER เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร โดยมีสวนโอโดริเป็นพระเอกของเมือง (ไม่รวม
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ค่าขึ้นลิฟท์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 750 เยน)จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด(Hokkaido Shrine) เป็นศาล
เจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจาเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้อัญเชิญเทพมา
ประทับทั้งหมด 4 องค์ คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข จากศาลเจ้ามีพื้นที่เชื่อมต่อ
กับสวนมารุยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอกซากุระบาน (ในฤดูร้อน วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะ
จัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ขบวนไปตามถนน ) (ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน บริเวณนี่ถือเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่งของซัปโปโร)จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ณ
ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ภายในร้านจะมีจาหน่ายสินค้าแบ
รนด์เนมสภาพดี อาทิ กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า มีแบรนด์ต่างๆ
ทั้ง louis Vuitton, Gucci , Coach , Prada เป็นต้น อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย นาท่านสู่ Duty-free อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นสู่ มิสชุยเอาเล้ตท์ แหล่งช้อปปิ้งที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่แห่ง
แรก ของฮอกไกโด มี สิ น ค้ า แบรนด์ ต่ า งๆ จ าหน่ า ยเสื้ อ ผ้ า
ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก APA SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด
09.55 น.
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซะ โดยสายแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ 621
(ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที/มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครือ่ ง)
15.10 น.
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น
ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิน้
เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ละเอียดก่อนจองทัวร์ทุกครั้ง
เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

6 – 10 กรกฏาคม 2561

38,900 บาท/ท่าน

8,000บาท/ท่าน

25,900 บาท/ท่าน

27 - 31 กรกฏาคม 2561

40,900 บาท/ท่าน

8,000บาท/ท่าน

26,900 บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง
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** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**
1. ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน
2. เด็กอายุเกิน 2 ขวบ เก็บทิป เท่ากับ ผู้ใหญ่ ตามข้อ1.
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ ได้ชาระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้ อย ยกเว้นค่าภาษีน้ามันที่ยังมิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.
ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2.
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ ุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วัตถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ
การเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้จ้า
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้จ้า
อัตราค่าบริการนี้รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ สายการบินที่ระบุ

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือ
เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
บาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่า
เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสีย
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ตามประกาศเก็บค่าธรรมที่สถานฑูตญี่ปุ่น
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
แจ้งมาและค่าบริการยื่นสมัคร**

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็นเงินจานวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
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3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการเต็มจานวน ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วัน**
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้ว
3. หากทาการจองและชาระค่ามัดจามาในช่วงเวลาน้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษัทฯ จะไม่ทาการคืน
เงินที่ชาระมาแล้ว
4. หากทาการจองและชาระยอดทั้งหมดในช่วงเวลาน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง และเกิดการยกเลิก บริษัทจะยึดมัดจา และ
คืนส่วนที่เหลือ
5. กรณีที่นักท่อ งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
6. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดย
แนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด บัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
จริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การ
จองที่พักฯลฯ
7. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
8. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทาการของทางบริษัท
9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อ นการเดิ น ทางส าหรั บประเทศที่มี วีซ่ า แต่ หากทางนั กท่ อ งเที่ย วทุ กท่ า นยิ นดี ที่จ ะชาระค่า บริก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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