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ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ- ซิ โตเซ่ เดินทางโดยเครื่ องบิน BOEING 767-300ER (261 ที่นงั่ ) พร้อมบริ การอาหาร HOT MEALS
และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรม 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น พร้อมอาหารเช้า พักโทยะ 1 คืน / ซับโปโร 3 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พิพิธภัณฑ์ปลาแซลม่อน บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ ” จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ สวนฟูกิดะชิ
คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอน้ า อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า สวนโอโดริ
 อิสระช้ อปปิ้ งย่ านดังแห่ งเมืองซัปโปโร หรื อเลือกท่ องเที่ยวตามอัธยาศัย
 พร้อมเปิ ดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

กาหนดการเดินทาง 30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2559

ราคา 34,999.–
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วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ – สนามบินซิโตเซ่

20.00

คณ ะพ ร้ อ ม กั น ที่ ท่ าอากาศ ยาน สุ วรรณ ภุ มิ อ าคารผู ้ โ ดยส ายระห ว่ า งป ระเท ศ ชั้ น 4 เคาน์ เต อร์ E
สายการบิน ASIA ATLANTIC (HB) โดยมี เจ้าหน้าที่ จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรั บและอานวยความสะดวก
ก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
(-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
โดย สายการบิน ASIA ATLANTIC เที่ยวบินที่ HB 7904 (บริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่ อง)

23.00

วันทีส่ อง

สนามบินนิวซิโตเซ่ – พิพธิ ภัณฑ์ ปลาแซลม่ อน – บ่ อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – ทะเลสาบโทยะ

07.55

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
(-/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็น)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ
ฮอกไกโด เป็ นเกาะใหญ่ อนั ดับสองของญี่ ปุ่นรองจากเกาะฮอนชู ตั้งอยู่ตาแหน่ งเหนื อสุ ดของประเทศ เดิ มเกาะ
ฮอกไกโดเป็ นที่ อาศัยของชนพื้ นเมื องดั้งเดิ ม คื อ ชาวไอนุ ซึ่ งมี วฒั นธรรมคล้ายกับอิ นเดี ยนแดงของอเมริ กา คา
ว่า ซัปโปโร ในภาษาไอนุ แปลว่า เมืองที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ภูมิประเทศของเกาะฮอกไกโดนี้ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ทุ่ง
นา ป่ า ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ า และ ปล่องภูเขาไฟ จึงเป็ นดินแดนที่มีทศั นียภาพงดงามเหมาะสาหรับการท่องเที่ยวเชิ ง
ธรรมชาติและสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ ปลาแซลมอน (ไม่ รวมค่ าเข้ า 800 เยน)
พิพิธภัณฑ์ปลาแซลมอนเป็ นพิพิธภัณฑ์อควาเรี ยมเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าชิ โตเสะ จังหวัดฮอกไกโด ภายในนาเสนอ
เรื่ องราวเกี่ยวกับปลาแซลมอน ตลอดจนวงจรชี วิตของปลาแซลมอนสายพันธุ์ต่างๆ ในโลกนี้ ต้ งั แต่เล็กจนโต ผ่าน
ทางวี ดี ทัศ น์ และโลกใต้น้ าของจริ งที่ มีเจ้าปลาชนิ ด นี้ ต ัวเป็ นๆ อยู่ในนั้น มากมาย นอกจากนี้ ยังมี การจัด แสดง
เครื่ องใช้ที่ทาจากหนังปลาแซลมอนในแบบต่างๆ เช่น เสื้้ อและรองเท้า เป็ นต้น

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนั้น นาท่ านชมความแปลกของธรรมชาติ ที่ “จิโกกุดานิ ” หรื อ “หุ บเขานรก” บ่ อโคลนเดื อดที่ ธรรมชาติ ไ ด้
สร้างสรรค์ข้ ึนอุดมไปด้วยแร่ กามะถัน ซึ่ งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกัน
จนเกิดเป็ นแอ่ง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรื อโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิ โกะทสึ โทยะ เป็ นที่ นียม
ของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปี ละ 4 ล้านคน...สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TOYA SUN PALACE HOTEL (TOYA AREA) หรื อระดับเทียบเท่า
ห้ ามพลาด: เปิ ดประสบการณ์การอาบน้ าแร่ เพื่อสุ ขภาพออนเซ็น (ONSEN) การอาบน้ าแร่ ในแบบของญี่ปุ่น
สรรพคุ ณการอาบน้ าแร่ : การอาบน้ าแร่ สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได้ เช่ นบรรเทาอาการปวดกระดู ก
ปวดกล้ามเนื้ อช่ วยให้โลหิ ต ในร่ างกายหมุ นเวียนได้ดีข้ ึ นช่ วยขับสิ่ งอุ ดตันใต้ผิวหนังและรู ขุมขนทาให้ผิวหนัง
สะอาดบารุ งผิวพรรณให้สดใสคลายความตรึ งเครี ยด

หมายเหตุ : สาหรับการเดินทางในช่ วงเทศกาล และตรงกับวันหยุดยาว
1) ในกรณีทโี่ รงแรมทีพ่ กั ไม่ มหี ้ องอาบนา้ แร่ (ออนเซ็น) ภายในโรงแรม ทางบริษัทจะจัดให้ ท่านไปใช้ บริการทีแ่ ช่ ออนเซ็นบริเวณใกล้ เคียง
หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offytourtook

วันทีส่ าม

สวนฟูกดิ ะชิ – เมืองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิ กาไอนา้ ไอนา้ –
อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิ กาโบราณ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ -)
นาท่านออกเดินทางสู่ สวนฟูกิดะชิ (FUKIDASHI PARK) สวนฟูกิดะชิ ซ่ ึ งมีน้ าพุธรรมชาติและธารน้ าธรรมชาติที่
เกิ ดจากการละลายของหิ มะบนเขาโยเท ก่อให้เกิ ดน้ าตกขนาดเล็กที่ มีน้ าไหลออกมาถึ ง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่ งเป็ น
น้ าแร่ บริ สุทธิ์ จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปท่ามกลางธรรมชาติ ที่สงบและสวยงาม
ของแอ่งน้ าตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็ นฉากหลัง ท่านสามารถรองน้ าแร่ ธรรมชาติไปดื่มได้ฟรี ๆ
และบริ เวณรอบๆ ยังมี ร้ านค้า ให้ท่ านจับ จ่ ายซื้ อของกัน อี ก ด้วย จากนั้น น าท่ านออกเดิ น ทางสู่ “เมื อ งโอตารุ ”
ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่ สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนี ยภาพอันงามตา
ของธรรมชาติ และภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น “โอตารุ ” เป็ นเมืองที่ ท่านจะได้ซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่ อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.
1920 ที่ ยุค อุ ต สาหกรรมการขนส่ งทางเรื อ เฟื่ องฟู คลองแห่ งนี้ ได้ถู ก ใช้เป็ นเส้ น ทางในการขนส่ งสิ น ค้า จาก
คลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดิ นเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคาร
เก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ นาท่านชม “พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ วและกล่ องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอก
ถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ สร้างขึ้ นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่ง MUSIC
BOX และเลือกซื้ อเป็ นของฝากอิสระตามอัธยาศัย นาท่านชม นาฬิ กาไอน้าเรื อนแรกของญี่ปุ่น สไตล์องั กฤษที่
เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ า มีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ า
อีกเรื อนที่แคนาดา ให้ได้ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไว้ไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “อาคารที่
ทาการรั ฐบาลเก่ า” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งเมือง ซัปโปโร ทาให้
นักท่องเที่ ยวท้องถิ่นและต่างชาติ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ ทาการ
รัฐแมสซาซู เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้
วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่ สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ
แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปั จจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญ
ทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุ คคลที่ สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ ปุ่น จากนั้นนาท่าน
เดิ นทางสู่ “สวนโอโดริ ” เป็ นถนนซึ้ งมี ค วามกว้าง 105 เมตร และยาวถึ ง 3.8 กิ โลเมตร สี เขี ย วของต้นไม้ทาให้
สถานที่แห่ งนี้ เป็ นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุ ดของถนนเป็ นที่ต้ งั ของหอเสาทีวีสูง
147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ แล้วนาท่านชมสัญลักษณ์
ของเมือง คือ “หอนาฬิ กาโบราณ” เมืองซัปโปโร ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง
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ค่า

นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี
ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าค่าทางวัฒนธรรมที่สาคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
อิสระอาหารมื้อเย็น เพื่อให้ ท่านได้ เลือกซื้ อสิ นค้ า และเลือกชิมร้ านอร่ อยที่เมืองซัปโปโร

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TMARK CITY SAPPORO HOTEL (SAPPORO AREA) หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/- /- )
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกเดินทางท่องเที่ ยวหรื อช้อปปิ้ งในตัวเมืองเมืองซัปโปโรหรื อให้ท่านได้ลอง
“นั่งรถรางเที่ยวชมเมื อง” หรื อ “การนั่งกระเช้ าลอยฟ้ าขึ้นสู่ ยอดเขาโมอิวะ” เพื่อชมทัศนี ยภาพของเมืองซัปโปโร
จากมุมสู ง (ค่ าบริ การรถราง 200 เยน และกระเช้ าไม่ ได้ รวมอยู่ในราคาทัวร์ )
พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโรหรื อโรงบ่ มเบียร์ ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็ นแหล่งกาเนิดของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น เบียร์ซปั โป
โรเป็ นเบียร์ ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงเป็ นเบียร์ที่ได้รับความนิ ยมมากอีกด้วย มีการกลัน่ เบียร์ เกิดขึ้นครั้งแรก
ที่ซัปโปโรตั้งแต่ปี1877 อีกทั้งเบียร์ ซปั โปโรยังกลัน่ และส่ งออกไปจาหน่ายแก่ต่างประเทศด้วย เบี ยร์ ซัปโปโรเป็ น
เบียร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเบียร์ช้ นั นาทั้งสี่ ของเบียร์ญี่ปุ่น และญี่ปุ่นได้สร้างพิพิธภัณฑ์เบียร์ ช้ ึนครั้งแรกในปี 1987
ในสมัยเมจิตึกของโรงงานสร้างด้วยอิฐสี แดง พิพิ ธภัณฑ์เบี ยร์ แห่ งนี้ ได้เปิ ดให้รู้ถึงประวัติความเป็ นมาของขั้นตอน
การทาเบี ยร์ เพื่ อจะออกมาเป็ นสิ นค้าเพื่ อจัดจาหน่ ายได้อย่างไร รสชาติ ของเบี ยร์ น้ นั แม้ผิดเล็กน้อยแต่ อาจทาให้
รสชาติของเบียร์ผิดแปลกไปได้ ถัดไปจากพิพิธภัณฑ์เบียร์ การ์ เด้นซัปโปโรนี้ จะมีฮอลล์เบียร์ที่มีพ้ืนที่กว้างขวางอยู่
สามฮอล์ลมให้เลือกชมและชิม
SAPPORO T.V. TOWER สถานี ช มวิวสร้ างสถิ ติหอคอยโทรทัศน์ที่สู งเป็ นอันดับ 4 ในญี่ ปุ่นด้วยความสู งกว่า
147.2 เมตร หอคอยที่ ไม่ได้เป็ นแค่เสารับส่ งสัญญาณโทรทัศน์ในเมืองซัปโปโรเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั เป็ นเหมื อน
สัญลักษณ์ประจาเมื องซัปโปโร เพราะด้านบนหอคอยที่ ความสู ง 90.38 เมตร สามารถขึ้ นไปชมวิวเมื องซัปโปโร
โดยรอบได้อีกด้วย ส่ วนบริ เวณชั้น 2 และ 3 จะเป็ นศูนย์รวมของร้านอาหารและของฝากมากมาย ซึ่ งส่ วนนี้ ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าเข้าชมแต่ในส่ วนของจุดชมวิวด้านบนต้องเสี ยค่าเข้าชม 700 เยน
JR TOWER ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่และโรงแรมที่ สร้างเชื่ อมต่ อกับสถานี รถไฟซัปโปโร มีร้านค้ากว่า 600
ร้าน โรงภาพยนต์โรงแรม และจุดชมวิวที่ช้ นั สู งสุ ดชั้น T38 ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได้ 360 องศา ซึ่ งหากวัน
ไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรื อเมืองโอตารุ ภูเขามารุ ยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกีอนั เลื่อง
ชื่อของเมืองนิเซโกะ
และสามารถชมวิวช่วงกลางคืนงดงามเป็ นพิเศษ
ตรอกราเม็ง ถนนในซัปโปโรจะไม่ส มบู รณ์ ไปได้เลยถ้าหากปราศจากร้านราเม็งซึ่ งแหล่งที่ ข้ ึ นชื่ อ คื อ “Ramen
Yokocho” หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันดีในชื่ อว่า “ตรอกราเม็ง” ศูนย์รวมร้านราเมนที่ข้ ึนชื่ อที่สุดในซัปโปโร แต่ละร้าน
ไม่ใหญ่โตนัก แต่จะสังเกตได้วา่ ร้านไหนอร่ อย จากจานวนคิวของลูกค้าที่รออยู่
มิตซุ ย เอ้ าท์ เล็ต แหล่งเลือกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของเมือง ภายในแบ่งออกเป็ นร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้า
หลากหลายประเภทผลัดเปลี่ ยนกันลดราคา อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋ า นาฬิ กา จากหลากหลาย
ร้านค้า
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*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ ค่าอาหารมื้อกลางวันและค่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่ อย
จากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร ***

นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TMARK CITY SAPPORO HOTEL (SAPPORO AREA) หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

ซัปโปโร – อิสระช้ อปปิ้ งหรื อเลือกท่ องเทีย่ วตามอัธยาศัย

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6)

(อาหารเช้ า/- /- )

****อิสระตามอัธยาศัย***
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั TMARK CITY SAPPORO HOTEL (SAPPORO AREA) หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีห่ ก

สนามบินซิโตเซ่ - สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9)
(อาหารเช้ า/ -/ -)
สมควรแก่ เวลา นาท่ านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่ ”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ
โดย สายการบิน สายการบิน ASIA ATLANTIC เที่ยวบินที่ HB7905 (บริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่ อง)
ถึง สนามสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***********************************************

09.55
17.15

*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่ วงเทศกาล เป็ นต้ น ทั้งนีจ้ ะขึน้ อยู่กบั ลูกค้ าเป็ นสาคัญ ***

โปรดทราบเงื่อนไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่ งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สาหรั บโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มหี ้ องพักสาหรั บ 3 ท่ าน ซึ่ งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน
2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มเี ตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สาหรั บนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

วันที่ 30 มี.ค. – 4 เม.ย. 59

ท่ านละ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่าน

34,999.–

ขอสงวนสิ ทธิ์สาหรับโปรแกรมโปรโมชั่น ไม่ มรี าคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิม่

7,900.–
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ นไป–กลับ พร้ อมคณะ ชั้นประหยัดพร้ อม
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
(ไม่ สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน ASIA ATLANTIC
ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง,
ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตั ว , ค่ า ซั ก รี ด, มิ นิ บ าร์ ใ นห้ อ ง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่ มที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนื อรายการ (หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติ ดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
2. ค่ าทิ ป คนขั บ รถ และไกด์ ท่ านละ 2,500 เยน ตลอดทริ ป
ต่ อ 1 ท่ าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหั ก ณ ที่ จ่าย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่ าสาหรับพาสปอร์ ตต่ างด้าวในกรณี ที่ ไม่ใช่ พาสปอร์ ต
ไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคื อ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคน
ต่ างด้าว 3)ใบส าคัญ ถิ่ น ที่ อยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย นบ้าน 5)สมุ ด
บัญชี เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้ว
ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ นผู ้ด าเนิ น การยื่ น วี ซ่ า ให้ ท่ า นโดยจ่ า ย
ค่ าบริ การต่ างหาก (สาหรั บหนังสื อเดิ นทางต่ างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดิ นทางต้องทาเรื่ อ งแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่ อนจะ
ยื่นวีซ่า)
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็ นผู ้
ชาระด้วยตนเอง)

8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ยอวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาไว้ )

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อ ชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 21 วัน กรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอกยกเลิกการ
เดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทาง
ที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
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การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุก
กรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิ เสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดิ นทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดิ นทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้
บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทางต่ากว่า 35 ท่าน(ผูใ้ หญ่)โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ น ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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เรื่ อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ ม
บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผูย้ นื่ ประสงค์จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน
หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ)
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ มีดงั ต่อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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