ฮอกไกโด 5วัน 3คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
ชมความน่ารักของ “สัตว์ข้วั โลกเหนือ” ที่ สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า
ชม โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ข้ นึ ชื่อที่สดุ ของเมืองฮ็อกไกโด
ชมลาเวนเดอร์และดอกไม้ หลากหลายสายพันธุ์ท่ี ฟาร์มโทมิตะ และ สวนดอกไม้ชิคิไซ
เที่ยวชมเมืองที่ข้ นึ ชื่อเรื่องความโรแมนติค โอตารุ
ช้ อปปิ้ งสุดมันส์ท่ี ทานุ กิ โคจิ & ซู ซูกิโนะ
พิเศษ! อิม่ อร่อยกับ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ฮอกไกโด
อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็น เพือ่ สุขภาพ

กาหนดการเดินทาง
07 – 11 กรกฎาคม 2560 “เทศกาลวันหยุดเข้าพรรษา”
13 – 17 กรกฎาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
21:00
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้ าหมายเลข 2)
พบกับเจ้ าหน้ าที่ท่คี อยต้ อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริเวณหน้ าเคาน์เตอร์ C
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ ดยสารขึ้ นเครื่อง
ดังนั้นผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

23:55

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
~1~
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER BY TG– รห ัสท ัวร์ J491773

วันทีส่ องของการเดินทาง (2)

08:20

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า– หมู่บา้ นราเมงอาซาฮีกาว่า – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง

ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้ า
เมืองพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระ...นาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซะฮิยาม่า” ชมความน่ ารักของ “สัตว์ข้ัวโลก
เหนือ” ที่หาชมได้ ยากซึ่งสัตว์ต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์แห่ งนี้ ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวน
สัต ว์ ท่ัว ๆ ไป แต่ ท่ีน่ี คุ ณ จะได้ เห็น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ อั น ยอดเยี่ ย มในการออกแบบที่อ ยู่ ของสั ต ว์ ด้ ว ย
แนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็ นไ ปตามธรรมชาติของสัตว์น้ัน ๆ
เพื่ อให้ พวกเขามีความสุข และแนวคิดนี้จะทาให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ ได้ อย่างใกล้ ชิด ตื่นตาและน่ า
ประทับใจ เช่น “หมีข้วั โลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลกเหนือ คุณจะได้ เห็นหมีขาวขั้วโลก
ทั้งบนบกและใต้ นา้ ได้ อย่างชัดเจนผ่านกาแพงแก้ ว เนื่องจากตามธรรมชาติหมีขาวจะจู่โจมแมวนา้ ที่โผล่ข้ ึนมา
จากพื้ นผิ วน้าแข็งเป็ นอาหาร ที่น่ี จะมี แคปซูลครอบแก้ วที่ให้ คนลอดเข้ าไปยื นดู ซึ่ งถ้ าเป็ นช่ วงที่หมี ขาวหิ ว
กระหาย เมื่อเห็นศีรษะคนซึ่งมีสีดาโผล่ข้ ึนมาในครอบแก้ วก็จะนึกว่าเป็ นแมวนา้ และจะกระโจนใส่เพื่อตะครุบ
เป็ นเหยื่อ คุณจะได้ สมั ผัสวินาทีอนั ระทึกที่แมวนา้ ต้ องเผชิญ แต่โชคดีท่เี ราอยู่ในครอบแก้ วจึงไม่ได้ รับอันตราย
ใดๆ...จากนั้นนาท่านสู่ “หมู่บา้ นราเมงอาซาฮีกาว่า” ที่มีประวัติมายาวนานนับย้ อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ
ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้ กาเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็ นต้ นแบบเฉพาะของอะซะฮิคะวะก็ได้ กาเนิดขึ้นจากความคิดสร้ างสรรค์ต่าง ๆ
เช่ น การทาให้ นา้ ซุปร้ อนอยู่ได้ นานโดยเคลือบผิวหน้ าด้ วยนา้ มันหมู นา้ ซุปรสซีอ้ ิวที่เคี่ยวด้ วยกระดูกหมูและ
นา้ สต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ ง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ง” เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้ นตุก๊ ตาหิมะและ
การแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่มีช่ ือเสียง ภายในถา้ นา้ แข็งสร้ างขึ้นมา
เพื่ อ ให้ ได้ สั ม ผั ส บรรยากาศของความหนาวเย็น ในภู เขาน้า แข็ง นอกจากนี้ ยั งมี ค วามสวยงามของหิ ม ะที่
เหมือนกับอยู่ในถา้ หินงอกหินย้ อย ให้ ท่านได้ สัมผัสกับความเย็น -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารัก
ของนางฟ้ าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ ทา่ นได้ บันทึกภาพความประทับใจ นาท่านเดินทางผ่านสู่เมือง บิ
เอ เมืองแห่งเนินเขาและทุ่งหญ้ า โดยเฉาะในหน้ าร้ อน จะมองเห็นทุง่ หญ้ า สวนดอกไหม้ ข้ าวบาเล่ห์ ตลอดทั้ง
เนินเขา ส่วนในหน้ าหนาวก็จะกลายเป็ นเนินหิมะที่ขาวโผลนตลอดทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
**อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “อาบน้ าแร่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้ การ
ไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นกับบรรยากาศของบ่อน้ าแร่ที่ตกแต่งที่สวยงาม ทั้งบ่อภายในอาคาร นอก
อาคารที่จะทาให้ท่านผ่อนคลาย สดชื่น สบายตัว***
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โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ MOMENT OF LAVENDER BY TG– รห ัสท ัวร์ J491773

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม - สวนชิคิไซ โนะ โอกะ – บ่อน้ าสีฟ้า
โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ “ฟุราโน่” เมืองแห่ งทุ่งดอกไม้ อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้น นาท่านชื่นชมความ
งดงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 70 ปี มาแล้ ว โดยเริ่มจากนาต้ น
ลาเวนเดอร์จากประเทศฝรั่งเศสมาปลูกเพียง 5 กิโลกรัมเท่านั้น จากนั้นอีก 3 ปี ต่อมาก็สามารถผลิตนา้ หอม
จากดอกลาเวนเดอร์เพื่อจาหน่ายเป็ นครั้งแรก และปัจจุบันนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ กว่า 5,000 กิโลกรัม ด้ วย
เวลาเพียง 33 ปี เท่านั้น อิสระให้ ท่านชื่นชมความงดงามของทุ่งลาเวนเดอร์ ท่พี ร้ อมใจกันบานสะพรั่ ง พร้ อม
ด้ วยกลิ่นหอมอันเป็ นเอกลักษณ์อีกด้ วย จากนั้นให้ ท่านได้ พบกับเนินเขาที่สวยไม่แพ้ กันที บีเอ เป็ นเนินเขาที่
อาจดูแล้ วไม่หวือหวาสีสันฉูดฉาดเหมือนฟุราโน่ แต่กท็ าให้ ใครหลายคนเพลิดเพลิ นกับการมองอย่าโดนมนต์
สะกด ณ เนินทุ่งแห่งนี้...จากนั้นนาท่านสู่ “สวนชิคิไซ โนะ โอกะ” (Shikisai-no-oka) สวนดอกไม้ ขนาด 7
เฮกเตอร์ ที่มีเหล่ าดอกไม้ นานาชนิ ดผลิบานพร้ อมกันในฤดู ร้อนของฮอกไกโด ปูพรมบานเต็มหุ บเขา อย่าง
สวยงามน่าประทับใจ จนได้ รับสมญานามว่าเป็ น “Flower Paradise”
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “บ่อน้ าสีฟ้า” ( Blue Pond ) บ่อนา้ แห่งนี้อยู่ริมฝั่งแม่นา้ บิเอ ทางใต้ ของเมืองบิเอ บ่อนา้ สี
ฟ้ าแห่งนี้เกิดจากการสร้ างเขื่อนกั้นโคลนที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟโทคา จิเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.1988 นี้เอง
นักวิจัยได้ อธิบายว่านา้ ในบ่อนา้ แห่งนี้มีส่วนผสมของอลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ ผสมอยู่เป็ นจานวนมากและเกิด
การหักเหของแสงทาให้ เกิดเป็ นสีฟ้าเมื่อมองลงมา จากด้ านบน นับเป็ นความอัศจรรย์ของธรรมชาติท่หี าชมได้
ยากอีกด้ วย บ่ อน้าสีฟ้าแห่ งนี้ เป็ นที่ร้ ูจักกันเมื่อไม่นานมานี้เอง เมื่อบริษัท Apple ได้ นาภาพบ่อนา้ สีฟ้าสดใส
แห่ งนี้ใส่ไว้ ในผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ OS X Mountain Lion นั่นเอง...จากนั้น นาท่านสู่ “โรงงานช็ อคโกแล็ตอิ ชิ
ยะ” ที่ข้ ึนชื่อที่สดุ ของเมืองฮ็อกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีช่ ือที่สดุ และเป็ นที่ร้ ูจักกันใน
หมู่ ของผู้ ท่ีช่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ นโซน ตั้งแต่ ประวัติความเป็ นมา รวมทั้งวิธีการทาช็อคโกแล็ต แบบ
สดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อกันอีกด้ วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันทีส่ ีข่ องการเดินทา (4)

เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – ทาเนียบรัฐบาลเก่า - ซู ซูกิโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่า นเดิ น ทางสู่เมื อ ง “โอตารุ ” เดิ น ชม “คลองโอตารุ ” สั ญ ลั ก ษณ์ ของเมื อ งโอตารุ ท่ีได้ รั บ ความนิ ย ม
ถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ าง
เสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ ายสินค้ าจากเรื อใหญ่ ลงสู่เรื อขนถ่าย
แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทาเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่วน
ที่เหลือไว้ ครึ่ งหนึ่งก็ได้ ทาการปรั บปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรั บปรุงทางเดินเลี ยบคลองด้ วยอิฐสีแดง
เพื่ อให้ สามารถเดินเล่นได้ อย่างสะดวกสบาย ซึ่งในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัปดาห์ท่สี องของเดือนกุมภาพันธ์
จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และตุ๊กตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุ ดเทียนในโคมน้าแข็งเพื่ อให้ แสง
สว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่าคืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่มสีสัน
ทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย...จากนั้น นาท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูก
สร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็ นมรดก
ทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ จากนั้น ได้ เวลาอันสมควรพาท่าน
ท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริ กาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอก
แบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้ าน
ก้ อน ตึกแดงหลังนี้ใช้ เป็ นที่ทาการรั ฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี
ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็น
ในปั จจุ บันที่ยังงดงามอยู่ น้ันได้ รับการบูรณะซ่ อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้ วยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลื ออยู่เพี ยงไม่ก่ีแห่ ง อาคารหลังนี้จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2512...จากนั้นนาท่านสู่ย่าน “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับ
หนึ่ ง ของเมื อ งซั ป โปโรที่ ร วบรวมร้ านช้ อปปิ้ งห้ าง สรรพสิ น ค้ า ร้ านกิ น ดื่ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นห้ าง PARCO,
MITSUKOSHI , Apple Store และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอันเลือ่ งชื่อ ปู
ทาราบะ ปูซูไว ปูขน อาหารทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอยนางลม หอยเม่น กุง้ ทะเล ปลาไข่ ไข่ปลาซามอน
ของหวาน เค้กหน้าต่างๆ มุมเครือ่ งดืม่ (ไม่รวมแอลกอฮอล์) รับประทานได้อย่างไม่อ้ นั ***
ทีพ่ กั : APA SUSUKINO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลาพร้ อมกันนาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10:55
เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
16:45
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
- - - Always with You - - หมายเหตุ :
❖ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ าเมือง / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย
/ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น

อัตราค่าบริการ
***สำหรับผู้เดิ นทำงตัง้ แต่ 25 ท่ำนขึน้ ไป***

กาหนดการเดินทาง
07 – 11 กรกฎำคม 2560
13 – 17 กรกฎำคม 2560

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

เด็กอายุตา่ กว่า 12
มีเตียง

เด็กอายุตา่ กว่า 12
ไม่มีเตียง

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

59,900.-

57,900.-

55,900.-

6,000.-

*** กรณี มีต ั ๋วเครื่องบินแล้วลดท่ำนละ 18,000.-บำท***

*** รำคำทัวร์ขำ้ งต้นยังไม่รวมค่ำทิ ปไกด์และคนขับรถ ท่ำนละ 2,000 เยน / ท่ำน / ทริป***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็ นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์**
6. บริการน้ าดื่มวันละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทาหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (จานวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป)
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เงื่อนไขการชาระเงิน :
สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท ภายใน 1 วัน
ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
การยกเลิก :
(วันทำกำรนับวันจันทร์ถึงศุกร์)
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

- การผ่านด่านตรวจคนเข ้าเมือง
เป็ นวิจารณญาณของเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า
เมืองในแต่ละประเทศหากไม่ได ้รับการอนุญาติให ้เข ้าหรือออกนอกประเทศ
ิ ธิไ์ ม่คน
นัน
้ ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสท
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ
-

กรุณาอ่านเงือ
่ นไขในโปรแกรมก่อนชาระมัดจาทุกครัง้

*** การเดินทางในชว่ งเวลาดังกล่าว ตรงกันชว่ งวันหยุด หรือ เทศกาล
อาจจะรถติด คนเยอะ ***
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทาง
บริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้ วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรื อ
คืนเงินได้
รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นส
ุ่ าหรับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปุ่นให้ กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัตใิ นการเข้ าประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างของเอกสารมีดงั ต่อไปนี้
1. บัตรโดยสารเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ ระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น
5. หลักฐานการทางานที่สามารถยืนยันว่าท่านมีการทางานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้ น
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
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1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่าย
คุณสมบัตทิ ่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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