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เดินทางก ับคนรูจ
้ ริงเรือ
่ งฮอกไกโด
ONSEN1คืน + SAPPORO 3 คืน

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ

20.00 น

พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ M สายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
มีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยตอนรับท่ าน
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเช่ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES

23.00 น

เทีย่ วบินที่ HB7904 (บริ การอาหารร้อน พร้อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)
วันทีส่ อง

สนามบินชิโตเช่ ฟุราโนะ โทมิตะฟาร์ ม ซิกไิ ซโนะโอกะฟาร์ ม ซีเรบุฟาร์ ม บ่ อนา้ สีนา้ เงิน อาซาฮีคาวา

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว จากนั้นนา
ท่ านเดินทางสู่ ฟุราโนะ ตั้งอยู่บริเวณศู นย์ กลางของเกาะฮอกไกโด จึงได้ รับฉายาว่ า "เฮะโซะ โนะ มะชิ" หรื อ "เมือง
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สะดือ”เป็ นทีน่ ิยมท่องเทีย่ วในฤดูร้อนชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ทบี่ านสะพรั่งท้ าแสงอาทิตย์ และฤดูหนาว เป็ นสถานที่
เล่ นสกียอดนิยม โทมิตะฟาร์ ม สวนสวยแห่ งนีม้ ดี อกลาเวนเดอร์ ทปี่ ลูกโดยครอบครัวโทมิตะ ทีไ่ ด้ มกี ารสื บทอดมากว่ า
70ปี เริ่มจากการปลูกเพื่อชมความงามเป็ นภายในครอบครัว โดยได้ นาต้ นลาเวนเดอร์ มาจากประเทศฝรั่งเศส จากนั้น
ภายในเวลา3 ปี ได้ นาดอกลาเวนเดอร์ มาสกัดนา้ หอมจากลาเวนเดอร์ และได้ ความนิยม ด้ วยเวลา 33 ปี ก็สามารถขยาย
พื้นทีป่ ลูกได้ ผลผลิต จนมีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน ทุ่งลาเวนเดอร์ ทฟี่ ูราโน่ มอี ยู่มากมายนับไม่ถ้วน กลายมาเป็ นทุ่ง
ลาเวนเดอร์ อนั โด่ งดังทีส่ ุ ดในปัจจุบัน (ขึนอยู่กบั สภาพอากาศของแต่ ละปี )
รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ทีต่ ้งั อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ ด้ ชื่อว่ า “Small Town Of The Most Beautiful
Hills” ความเล็กทีแ่ สนน่ ารักของเมืองนีอ้ ยู่ทภี่ าพวิวทิวทัศน์ แบบพาโนรามาวิว ระหว่ างสองข้ างทางทีเ่ ต็ม ไปด้ วยทุ่ง
ข้ าวบาร์ เล่ ย์สีเหลืองทองตัดสลับกับไร่ ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด โดยมีสีฟ้าครามของท้ องฟ้ าตัดเป็ นฉากหลัง
สลับเนินเขา ชมความงามของภูเขาไดเสทซึ นับเป็ นสถานทีท่ สี่ วยงามเหมาะกับการถ่ ายรู ป และบันทึกไว้ ในความ
ทรงจา อย่ างยิง่ โดยสถานทีแ่ ห่ งนีเ้ ป็ นทีร่ ู้ จกั กันดี และได้ รับความนิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะได้ ถูกใช้ เป็ นสถานทีถ่ ่ ายทา
ภาพยนตร์ และ โฆษณาสินค้ าต่ าง ๆ มากมาย นาท่ านชมสวนสวยอีกหนึ่งสวน ชมทุ่งดอกไม้ ชิดไิ ซ หรื อ The Hill of
Seasonal Colors มีววิ ทิวทัศน์ อนั สวยงามของ ทุ่งดอกไม้ ในรู ปแบบพาโนรามาทีส่ ลับสับเปลีย่ นกันอวดสีสันสะพรั่ง
ไปตามฤดูกาล ทั้งฤดูใบไม้ ผลิฤดูร้อนจนกระทัง่ ใบไม้ร่วง ให้ ได้ ชื่นชมกัน ดอกไม้ หลายสีสันทีจ่ ะทาให้ ท่านหลงรัก
เมืองนี้ และ เนินเขาซีเรบุ ทีเ่ ต็มไปด้ วยดอกไม้ นักท่องเทีย่ วสามารถเดิน ชมความสวยงามของวิวทุ่งดอกไม้ ได้อย่ าง
เพลิดเพลิน สระนา้ สีนา้ เงิน หรื อ อาโออิเคะ สระนา้ สีนา้ เงินทีส่ วยงามจับตา เหมือนต้ องมนต์สะกด สระนีเ้ กิด
หลังจาก การสร้ างเขื่อนในต้นนา้ ของแม่ นา้ บิเอะ ในเมืองบิเอะ เขื่อนได้ สร้ างขึน้ เพื่อป้องกันการระเบิดของภูเขาโทคา
ชิ ซึ่งเกิดระเบิดขึน้ ในเดือนธันวาคม ปี 1988 การสร้ างเขื่อนได้มผี ลทาให้ กระแสนา้ ของแม่นา้ บิเอะไหลย้ อน และ
สะสมจนกาเนินเกิดบ่ อนา้ สีนา้ เงินในป่ าขึน้ แร่ ธาตุในนา้ ซึ่งเป็ นแร่ อลูมเิ นียมไฮด๊อกไซด์ ทาให้ เกิดคลื่นแสงสีฟ้า
เช่ นเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก สะท้ อนเป็ นกระจก ส่ องประกายระยับ ตัดกับทิวไม้ ทีล่ อบล้ อมในธรรมชาติ ได้ งดงาม
จับใจ อิสระให้ ท่านได้ เก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Natural Spa Hotel Paco Asahikawa หรื อเทียบเท่ า
หลังอาหารเย็นให้ท่านได้สมั ผัสความเป็ นญี่ปุ่นโดยแท้กบั การแช่ออนเช็นธรรมชาติ

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั

วันทีส่ าม นา้

นา้ ตกกิงกะ นา้ ตกริวเซ - โอตารุ – คลองโอตารุ –พิพธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - ซัปโปโระ -ทานุกโิ คจิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” โอตารุ เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั้งอยูบ่ นที่ลาดต่ า
ของภู เขาเท็ งงุ ซึ่ งเป็ นแหล่ งสกี และกี ฬ าฤดู ห นาวที่ มี ชื่อเสี ยง “คลองโอตารุ ” หรื อ “โอตารุ อุน งะ” มี ความยาว 1.5
กิ โลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรับปรุ งเป็ นร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ !!!
ไฮไลท์ บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกคลองแห่ งนี้ สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ น
เส้นทางการ ขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลอง ครึ่ งหนึ่ งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17
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แล้วเหลืออีครึ่ งหนึ่ งไว้เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยว มีการสร้างถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดิ นเท้ากว้างประมาณ2
เมตร
เทีย่ ง

เย็น

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร ปุฟเฟต์ นานาชาติ
นาท่ านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรีโอตารุเป็ น!!!ไฮไลท์ หนึง่ ในร้ านค้ าทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ด ของ
พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่ าแก่ สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่งในสถาน ทีส่ าคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ เมือง ถนนซาไกมาจิ ถนนซาไกมาจิเป็ นถนนเก่ าแก่ทมี่ อี ายุกว่ าสองร้ อยปี โดยปัจจุบนั สองข้ างทางของ
ถนนแห่ งนีล้ ้ วนเต็มไปด้ วยร้ านขายของทีร่ ะลึกในตึกแถวโบราณ รวมถึงร้ านขายเครื่ องแก้ ว และผลิตภัณฑ์ ทที่ าจาก
แก้ วในแบบต่ างๆ ทีน่ ่ าสนใจ นอกจากนั้นถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านขายอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่
ถูกปรุงรสได้ อย่ างถึงเครื่ อง และนั่นก็ทาให้ ถนนเส้ นนีก้ ลายเป็ นแหล่ ง ช้ อปปิ้ งยอดนิยมของเมืองวาตารุทเี่ หมาะ
สาหรับการเดินเล่นอย่ างทีส่ ุ ด ถนนทานุกโิ คจิ เป็ นย่ านการค้ าเก่ าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ ้งั หมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่ งรวมร้ านค้ าต่ างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์ แล้ ว ยังมี
ร้ านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศู นย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อน
ดองกี ร้ อน100เยน นอกจากนั้นทีน่ ี่ยงั มีการตกแต่ งบนหลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกขิ นาดใหญ่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด พร้ อม ชาบู ชาบู
เบียร์ ไวน์ สาเก ไม่ อ้นั

ทีพ่ กั

WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ภูเขาไฟโชวะ – ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล รับประทานอาหารเทียง – ถนนทานุกโิ คจิ

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เทีย่ ง

นาท่ านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ เดิมชื่ อ ศาลเจ้ าซัปโปโร เปลีย่ นเพื่อให้ สมกับความยิง่ ใหญ่ ของเกาะเมืองฮอก
ไกโด ศาลเจ้ าชินโตนีค้ อยปกปักษ์ รักษา ให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบ สุ ขถึงแม้ จะไม่ ได้ มปี ระวัตศิ าสตร์ อนั
ยาวนาน เก่ าแก่ นับพันปี ดังเช่ นภูมภิ าคคันโต “ภูเขาไฟโชวะ” หรื อทีเ่ รียกกันว่ า “โชวะ ชินซัง” ภูเขาไฟลูกเล็กทีเ่ กิด
ใหม่ ล่าสุ ดเมื่อปี 1944 นับเป็ นปรากฏการณ์ ธรรมชาติทนี่ ่ าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลญี่ปนใน
ุ่
ฐานะอนุสรณ์ ทางธรรมชาติแห่ งใหม่ ฟาร์ มหมีสีนา้ ตาล ซึ่งเป็ นสถานทีอ่ นุรักษ์ หมีสีนา้ ตาลพันธ์ ซึ่งหาดูได้ ยากใน
ปัจจุบันจะพบเห็นบนเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินของรัสเซียเท่ านั้น
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
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เย็น

นาท่านชม ทะเลสาบโทยะหรื อโทยะโกะตั้งอยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็ นหนึ่งในทะเลสาบ
ยอดนิยมของเกาะ ทีม่ นี ักท่ องเทีย่ วหลัง่ ไหลมาปี ละไม่ น้อยกว่ าหนึ่งล้ านคน เนื่องจากเป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ งทีส่ วยงาม
ด้ วยวิวทิวทัศน์ ของภูเขาโยะเทอิซัง และเกาะกลางทะเลสาบ
นาท่ านเดินทางสู่ “ ถนนทานุกิโคจิ เป็ นย่ านการค้ าเก่ าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื้นทีท่ ้งั หมด 7 บล็อก
ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่ งรวมร้ านค้ าต่ างๆ อย่ างร้ านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดโี อ โรงภาพยนตร์ แล้ ว
ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศู นย์ รวมของเหล่ าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตา มากมาย
ร้ อนดองกี ร้ อน100เยน นอกจากนั้นทีน่ ี่ยงั มีการตกแต่ งบนหลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกขิ นาดใหญ่
อิสระรับประทานอาหาร เย็น

ทีพ่ กั

WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ้ า
เช้ า

ตลาดปลาโจไก อิจบิ ะ - ย่ านซู ซูกโิ นะ - ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่ า - สวนโอโดริ - หอนาฬิ กาซัปโปโระ - DUTY FREE
(JTC) - Mitsui Outlet
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางไปชม ตลาดปลาโจไก ตลาดอาหารทะเลทีใ่ หญ่ ทสี่ ุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจบิ ะ
เป็ นตลาดทีค่ กึ คักและมากมายไปด้ วยของฝาก ของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์ จากทัว่ ฮอกไกโด
ท่ านสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ทีร่ ้ าน ราคาไม่แพง ทีส่ ั่งตรงมาจากที่ต่างๆของออกไกโด
และท่ านสามารถซื้ออาหารทะเล และของฝากต่ างๆได้ ทนี่ ี่
โดยทางร้ านจะทาแพ็คเก็จอย่ างดีไปส่ งทีโ่ รงแรมของเช้ าวันเดินทางกลับ (อิสระอาหารเทีย่ งตามอัธยาศัย
เพื่อให้ ท่านเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ) จนได้ เวลา นาท่ านมาส่ งทีโ่ รงแรมและหรื อ JR ทาวน์ เวอร์
อิสระให้ ท่านอิสระช้ อปปิ้ ง หรื อเดินทางสู่ สถานทีท่ ่ องเทีย่ วอื่น ๆ โดยไกด์ จะให้ คาแนะนาในการเดินทางอาทิเช่ น
นาท่านเดินทางสู่ ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดนิ ซู ซูกโิ นะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลง มาทาง
ใต้ ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่ านทีค่ กึ คักและมี ชีวติ ชีวาทีส่ ุ ดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคา่ คืนทีม่ กี ารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสัน ต่ างๆ บนตึกทีต่ ้งั อยู่ในย่ านแห่ งนี้ นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่ งช้ อป
ปิ้ ง ร้ านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์ คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่ า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่ แปลกทีน่ ักท่ องเทีย่ วจะนิยมมา ณ สถานที่ แห่ งนี - ทานุกโิ คจิเป็ น
แหล่ งช้ อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินทีม่ หี ลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้ าตั้งเรียง
รายอยู่กว่ า 200 ร้ านค้ าตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยู่ระหว่ างสถานี Subway Odori และ Susukin เพื่อไม่ เป็
นการรบกวนเวลาของท่ าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่าน ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่า หรื อ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่ า อิฐสีแดง เริ่มก่ อสร้ างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารในสไตล์ นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซู เซตส์
สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อฐิ ไปจานวนมากกว่ า 2.5 ล้ านก้ อน ตึกแดงหลังนีใ้ ช้ เป็ นทีท่ าการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2429 ซึ่งผู้ว่าราชการคนแรกทีไ่ ด้ทางานในตึกนีค้ ือ มิจโิ ตชิ อิวามูระ (Michitoshi Iwamura) แล้ วใช้ งานต่ อเนื่อง
ยาวนานถึง 80 ปี ก่ อนทีจ่ ะย้ ายไปทีท่ าการหลังใหม่ เป็ นอาคารทันสมัยสู ง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึก
นาท่านชม สวนโอโดริ เป็ นสวนทีไ่ ด้ ถูกปรับปรุงเปลีย่ นแปลงกลายเป็ นเทศกาลทีย่ งิ่ ใหญ่ สามารถดูด นักท่ องเทีย่ วทา
รายได้ ให้ แก่ ฮอกไกโดมากมาย มีหิมะทีง่ ดงามและการแกะสลักนา้ แข็งทีส่ ามารถดึงดูด นักท่ องเทีย่ วจากญี่ปุ่นและทัว่
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เย็น
ทีพ่ กั

โลกได้ มากกว่ า 2 ล้ านคน
นาท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโระ เป็ นสถานทีท่ ่ องเทีย่ วซึ่งเป็ นอาคารทีส่ ร้ างขึน้ จากไม้ ตั้งอยู่ในเขตจูโอ เมืองซัป
โปะโระ เมืองใหญ่ ทสี่ ุ ดของจังหวัดฮกไกโด ทางตอน
อิสระรับประทานอาหาร
นาท่ านเดินทางสู่ DUTY FREE (JTC) เลือกซื้ อสินค้ าปลอดภาษีนานาชนิด
นาท่านไปชมโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ชมด้ านนอก) เป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยีห่ ้ อ "ชิโร่ ย โคยบิโตะ" (Shiroi
Koibito) ทีม่ ชี ื่ อเสียงทีส่ ุ ดในเกาะฮอกไกโด
นาท่ านเดินทางสู่ มิตซุยเอาท์เล็ท “Mitsui Outlet” เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสินค้ ามากมายแบรนด์ดงั ระดับโลก
และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ
เลือกดูเครื่ องประดับ และนาฬิ กาหรู อย่ าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ
รองเท้ าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ
หรื อเลือกซื้อสินค้ าสาหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS,
และสินค้ าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80% ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ
สาหรับให้ ท่านได้ นั่งผ่อนคลายอีกด้ วย
อิสระรับประทานอาหาร
WATERMARK SAPPORO HOTEL , T-MARK CITTY SAPPORO HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีห่ ก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่

เที่ยง

HB7905 (บริการอาหารร้ อน พร้ อมเครื่ องดื่ม บนเครื่ อง)
16.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
* ท่ านใดมีไฟล์ ทบินภายในประเทศต่ อ โปรดแจ้ งให้ บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย
การบิ น เป็ นต้ น โดยมิต้ อ งแจ้ งให้ ท ราบล่ วงหน้ า การบริ ก ารของรถบั ส นาเที่ ยวญี่ ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่ น
สามารถให้ บริ การวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับ จะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรั บเปลี่ยนเวลาท่ องเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง
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อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
1–6 มิถุนายน

ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก
29,999.-

พักเดี่ยว
14,000

จอยแลนด์
22,000

8–13 มิถุนายน

33,999.-

14,000

22,000

15–20 มิถุนายน

33,999.-

14,000

22,000

22–27 มิถุนายน

40,999.-

14,000

22,000

29 มิถุนายน –4 กรกฎาคม

40,999.-

14,000

22,000

6–11 กรกฎาคม

43,999.-

14,000

22,000

13–18 กรกฎาคม

49,999.-

14,000

22,000

20–25 กรกฎาคม

43,999.-

14,000

22,000

27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม

43,999.-

14,000

22,000

อัตราค่ าบริการรวม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และค่าภาษี น ้ามัน
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง)
ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
ค่าเบี ้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้ องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
ุ่ ประกาศยกเว้ นการยื่น
× ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายืน่ ร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
วีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน)
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×
×
×
×
×
×

หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ุ่
ยื่นวีซา่ ตามเดิม ผู้เดินทางจะต้ องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สาหรับการยื่นร้ องขอวีซา่
ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋ าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนันๆก
้ าหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ , คนขับรถ, 4,000 เยน/ท่ าน/ทริป, ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึน้ ต่ า 34 ท่ าน หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่ านต่อไป ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลือ่ นการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่ านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2 วัน กรณีลกู ค้ าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20
วัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์ เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน

 หากไม่ชาระมัดจาตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ งั่ ให้ลูกค้าท่านอืน่ ทีร่ ออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื ่อนไข
 เมื ่อท่านชาระเงิ นไม่ ว่าจะทัง้ หมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทฯถื อว่าท่านได้ยอมรับเงื ่อนไขและข้อตกลงต่างๆที ่ได้ระบุไว้
ทัง้ หมดนีแ้ ล้ว

 หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
 ส่ งรายชือ่ สารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการ
เดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนั งสือเดินทาง(Passport) มา
ให้ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล
และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ าหาก
ไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ ทกุ กรณี และ
กรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การ
รายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ท่ ีประสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการ
มีคุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่ อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริ ษัทฯจัดการให้ )
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัทจัดการให้ )
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (ทางบริษัททฯจัดการให้ )
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมายและเข้ าข่ายคุณสมบัติการพานักระยะสัน้
3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ มิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติทจี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ :
กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 30 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริ ษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทังหมด
้
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7. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิ ของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กับกรุ๊ ปที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดย
อาจจะขอเปลีย่ นห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความพร้ อมให้ บริ การของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทางต้ องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ วีลแชร์ กรุ ณาแจ้ งบริ ษัทฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้
บริ ษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ลว่ งหน้ าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ ในการให้ คาสัญ ญาใด ๆ ทัง้ สิ ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จดั กากับเท่านัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว
อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้ องให้
เป็ นแบบ แยก 2 ห้ อง คือ 1 ห้ องพักคู่ และ 1 ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ ปุ่น หรื อ วันเสาร์ อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ ง้ แต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริ หารเวลา ซึง่ อาจจะขอความร่วมมือ
จากผู้เดินทางในบางครัง้ ที่ต้องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริ การน ้าดื่มท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่ มในวันที่2 ของการเดินทาง ถึงวันที่3 ของการเดินทาง รวมจานวน 2 ขวด
15. การบริ การของรถบัสนาเที่ยวญี่ปนุ่ ตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สามารถให้ บริ การวันละ10ชัว่ โมง ในวันนันๆ
้ มิอาจเพิ่มเวลาได้
โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
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