กำหนดกำรเดินทำง
16 – 20 พฤษภาคม 2562 “หยุดวันวิสาขบู ชา”
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FLOWER IN HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919100

มื้ออาหาร
วันที่

รายการทัวร์

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG670 23.55-08.20+1
วันที่สอง
วันที่สาม

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ าตกกิงกะ&ริวเซ – พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
 SOUNKYO KANKOU HOTEL OR SIMILAR CLASS

ทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิ้งค์มอส – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
 MERCURE SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS “บุฟเฟต์ชาบู + ขาปูยกั ษ์”

เช้า

กลางวัน

คา่
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โรงงานช็อคโกแล็ต – ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้ งซูซูกโิ นะ
วันที่ส่ี

 MERCURE SAPPORO HOTEL OR SIMILAR CLASS
“บุฟเฟต์ป้ ิ งย่าง + ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ด”

วันที่หา้ สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ ) TG671 10.30-16.30

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 (1)
กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
20:00
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 ***

23:45

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง...เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 (2)
08:30

สนามบินชิโตเสะ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – น้ าตกกิงกะ&ริวเซ
พิพธิ ภัณฑ์น้ าแข็ง
ถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่นดินแดนอาทิตย์
อุทยั ... ผ่านพิธศี ุลกากรและตรวจคนเข้ า เมื อ งพ ร้ อ ม ต ร ว จ เช็ ค
สัมภาระ...
นาท่านเดินทางสู่ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ชมความน่ารักของ “สัตว์
ขั้วโลกเหนื อ ” ที่ห าชมได้ ยากซึ่ งสัต ว์ ต่ า งๆ ภายในสวนสัต ว์ แ ห่ งนี้
ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ท่วั ๆ ไป แต่ท่นี ่ี
คุณ จะได้ เห็นความคิดสร้ างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่
ของสั ต ว์ ด้ ว ยแนวความคิ ด ที่ ว่ า สั ต ว์ ต่ า งๆ ควรจะได้ อ าศั ย อยู่ ใน
สภาพแวดล้ อ มที่ดีแ ละเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ั น ๆ เพื่ อให้
พวกเขามีความสุข และแนวคิดนี้จะทาให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ สมั ผัสสัตว์ต่าง ๆ
ได้ อ ย่ างใกล้ ชิด ตื่ น ตาและน่ า ประทับ ใจ เช่ น “ ขบวนพาเหรดเจ้ า

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FLOWER IN HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919100

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

เพนกวิน” ที่เดินแถวอวดโฉมกันอย่างสวยงาม “หมีข้ัวโลกเหนือ” ที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปชมไกลถึงขั้วโลก
เหนือ คุณจะได้ เห็นหมีขาวขั้วโลกทั้งบนบกและใต้ นา้ ได้ อย่างชัดเจนผ่านกาแพงแก้ ว เนื่องจากตามธรรมชาติ
หมีขาวจะจู่ โจมแมวนา้ ที่โผล่ข้ ึนมาจากพื้ นผิวนา้ แข็งเป็ นอาหาร ที่น่ีจะมีแคปซูลครอบแก้ วที่ให้ คนลอดเข้ าไป
ยืนดู ซึ่งถ้ าเป็ นช่วงที่หมีขาวหิวกระหาย เมื่อเห็นศีรษะคนซึ่งมีสดี าโผล่ข้ นึ มาในครอบแก้ วก็จะนึกว่าเป็ นแมวนา้
และจะกระโจนใส่เพื่อตะครุบเป็ นเหยื่อ คุณจะได้ สัมผัสวินาทีอันระทึกที่แมวนา้ ต้ องเผชิญ แต่โชคดีท่เี ราอยู่ใน
ครอบแก้ วจึงไม่ได้ รับอันตรายใดๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ ตสึซัง ” ที่มีภูมิประเทศ
เป็ นภูเขาไฟที่สูงสลับซับซ้ อน และมีแนวลาธารที่ไหลผ่านช่องผาลง
มาเป็ น นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซ อันงดงามด้ วยสายนา้ ที่ตกจาก
หน้ าผาสูงกว่ า 100 เมตร ซึ่งจะจับตัวเป็ นน้าแข็งในช่ วงฤดูหนาว
น้า ตกกิงกะ และน้าตกริ ว เซนี้ ถื อ เป็ นน้าตกที่เป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ของ
เมืองโซอุนเคียว สายนา้ ที่พรั่งพรูออกมานั้นเมื่อต้ องแสงอาทิตย์จะ
ดูงดงามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฟากฟ้ า มีผ้ ูให้ สมญานามกับ
นา้ ตกทั้งสองนี้ว่า นา้ ตกผู้ชายและนา้ ตกผู้หญิง เป็ นนา้ ตกที่มีความสวยงามติดอันดับ 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น ...
จากนั้นนาท่านชม “พิพิธภัณฑ์น้ าแข็ ง” เป็ นสถานที่จัดแสดงงาน
ศิลป์ จากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้ นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลัก
หิ ม ะโดยผลงานเหล่ า นี้ เป็ นผลงานของเหล่ า บรรดาศิ ล ปิ นที่ มี
ชื่อเสียง ภายในถา้ น้าแข็งที่สร้ างขึ้นมาเพื่ อให้ ได้ สัมผัสบรรยากาศ
ของความหนาวเย็น ในภูเขาน้าแข็ง นอกจากนี้ ยังมีความสวยงาม
ของหิ มะที่เหมือนกับอยู่ในถา้ หิ นงอกหิ นย้ อย ให้ ท่านได้ สัมผัสกับ
ความเย็น -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ ารักของนางฟ้ าทะเล คลีโอเน่ Sea Angle อิสระให้ ท่านได้
บันทึกภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทีพ่ กั : SOUNKYO KANKOU HOTEL หรือเทียบเท่า
**อิสระทุกท่านพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็ น” การแช่น้ าแร่ที่คนญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าจะช่วยกระตุน้
การไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (3) ทุ่งทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิ้ งค์มอส – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FLOWER IN HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919100

เทีย่ ง

บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่เมือง “คามิยุเบ็ทสึ ” ซึ่งแต่เดิมเป็ นเพี ยงสวนดอกไม้ เล็กๆ เท่านั้น ต่อมากลุ่ม ประชากร
อาวุโสประจาท้ องถิ่นได้ ร่วมมือร่วมใจกันปลูกดอกไม้ นานาพันธุ์ โดยเฉพาะดอกทิวลิปขึ้นมา และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องเรื่ อยมาทุ กๆ ปี จนกลายเป็ นธรรมเนียมที่สืบทอดกันต่อมา ... ปั จจุ บันสถานที่แห่ งนี้มิใช่ เพี ยงสวน
ดอกไม้ เล็กๆ ดั่งในอดีต สวนนี้ได้ มีขนาดกว้ างใหญ่ข้ นึ และสวยงามราวกับ “ทุ่งดอกทิวลิป” ที่ปลูกในประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ... นาท่านชมความสวยงามแห่ งมวลดอกไม้ “ทุ่ งดอกทิ วลิป” ที่เกิดจากการปลู กเพื่ อความ
สวยงาม จนกลายเป็ นทุ่ งดอกไม้ ข นาดใหญ่ อ ย่ างในปั จจุ บั น จนเสมื อ นว่ า เป็ นดอกไม้ ป ระจาเมื อ งนี้ เลย
ทีเดียว ... นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลงานแสดงดอกทิวลิปขึ้นประจาทุกปี ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม-ต้ นเดือน
มิถุนายน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จะมีดอกทิวลิปให้ ชมถึง 1,200,000 ดอก จาก 120 สายพันธุแ์ ละหลาก
สีสนั สวยงาม ทั้งสีแดง สีส้ม สี ชมพู สีขาว สีม่วง จัดวางเรียงรายไล่ระดับสีอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เมือง “ทาคิโนะอุเอะ” จุ ดชมความงดงามอีกแห่งหนึ่งบนเกาะฮอกไกโดที่ปกคลุมด้ วยพรม
ของดอกไม้ ... นาท่านชื่นชมกับดอก “MOSS PHLOX” หรือที่ร้ ูจักกันในนามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ช่ ือ “ทุ่ง
ดอกพิ้ งค์มอส” นับได้ ว่าเป็ นเสมือนตัวแทนสาคัญของเกาะฮอกไกโดในฤดูใบไม้ ผลิเลยทีเดียว ... ทั่วทั้งสวน
ด้ วยพื้ นที่เทียบเท่า 14 สนามฟุ ตบอล จะกลายเป็ นสีชมพูท่ัวทั้งภูเขา ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม-ต้ นเดือน
มิถุนายนของทุกปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) กลิ่นหอมอบอวลของดอกไม้ น้ ีจะทาให้ ท้ังเมืองหอมกรุ่นไปทั่ว
บริเวณ ... และในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของท้ องฟ้ าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้ สชี มพู ให้ ท่าน
ได้ เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ ... จากนั้นนาท่านเดินชม “คลองโอตารุ” สัญลักษณ์ของ
เมืองโอตารุท่ไี ด้ รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึกเป็ นอันดับต้ นของเมือง มีฉากหลังเป็ นหลังคาอาคารก่ออิฐ
แดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 เป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจาก
เรือใหญ่ ลงสู่เรือขนถ่าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทาเป็ น
ถนนหลวงสาย 17 ส่วนที่เหลื อไว้ ครึ่ งหนึ่ งก็ได้ ทาการปรั บปรุงเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยังปรั บ ปรุงทางเดิ น
เลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง เพื่อให้ สามารถเดินเล่นได้ อย่างสะดวกสบาย ซึ่งในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะสัป ดาห์ ที่
สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมีการสร้ างบ้ านหิมะ และตุก๊ ตาหิมะประดับประดา ตลอดทางเดินและจุดเทียนใน
โคม นา้ แข็งเพื่อให้ แสงสว่างและความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค่าคืน นอกจากนั้นยังมีการลอยโคมเทียน
ริมคลองเพื่อเพิ่มสีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้ วย ... นาท่านสู่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” อาคารเก่าแก่สองชั้นที่
ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้ วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบัน
นับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้ เป็ นสมบัติของชาติ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โปรแกรมท ัวร์ญป
ี่ ่ น
ุ FLOWER IN HOKKAIDO (TG) 5ว ัน 3คืน - รห ัสท ัวร์ J4919100

บริกำรท่ำนด้วย ชำบู ชำบู แท้แบบฉบับญีป่ ุ่ น ให้ท่ำนได้สมั ผัสกำรรับประทำน ชำบุ ชำบุแบบคนญีป่ ุ่ น มีเนื้อ
หมูหรือเนื้อวัว ผักสดต่ำงๆ เห็ดเข็มทอง เสิร์ฟพร้อม นำ้ จิ้มชำบู ชำบูแท้ๆ ทัง้ รสงำ หวำน มัน และ รสเปรี้ยว
และข้ำวสวยญีป่ ุ่ นร้อนๆ ***พิเศษบริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปยู กั ษ์ฮอกไกโด***

ทีพ่ กั : MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (4)
โรงงานช็อคโกแล็ต - ศาลเจ้าซัปโปโร – ทาเนียบรัฐบาลเก่า – ซู ซูกิโนะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “โรงงานช็ อคโกแล็ตอิ ชิ ยะ” ที่ข้ ึ นชื่ อ ที่สุดของ
เมือ งฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ชิ โรอิ โคอิบิ โตะ บิ สกิต ที่มีช่ ื อ
ที่สุดและเป็ นที่ร้ ูจักกันในหมู่ของผู้ท่ชี ่ ืนชอบขนม ซึ่งที่น่ี จัดไว้ เป็ น
โซน ตั้งแต่ประวัติความเป็ นมา รวมทั้งวิธีการทาช็ อคโกแล็ต แบบ
สดๆ รวมทั้งยังมีไอศครีมช็อคโกแล็ตรสชาติ ด้ังเดิมให้ ได้ เลือกซื้อ
กันอีกด้ วย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

น าท่านเดิ น ทางสู่ “ศาลเจ้าซัป โปโร” ศาลเจ้ า ชิ น โตเก่า แก่ ของเมื อ งฮอกไกโด ถู ก สั่งให้ สร้ างในสมั ยเมจิ
เนื่องมาจากจักรพรรดิในยุคนั้นต้ องการที่จะพัฒนาเกาะฮอกไกโด ประตูของศาลเจ้ าได้ ถูกสร้ างขี้นมาเพื่อเป็ น
การป้ องกันการรุกรานของชาวรัสเซีย นาท่านชื่นชมบรรยากาศของศาลเจ้ าแห่งนี้ท่ปี ลูกต้ นซากุระนานาพันธุ์ไว้
มากมายที่พร้ อมจะออกดอกเบ่งบานในช่วงซากุระของซัปโปโร...จากนั้นนาท่านสู่ “ทาเนียบรัฐบาลเก่า” เป็ น
อาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบ มาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่ ง
รั ฐแมสซาซู เซตส์ สหรั ฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่ า 2.5 ล้ านก้ อ น ตึ กแดงหลั งนี้ ใช้ เป็ นที่ทาการ
รัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไปที่ทาการหลังใหม่
เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปั จจุบันที่ยังงดงามอยู่น้ันได้ รับ
การบู รณะซ่ อมแซมใหม่ หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้ วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบ
โปรแกรมท ัวร์ญป
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คา่

ตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่ก่แี ห่ง อาคารหลังนี้จึงได้ รับการขึ้นทะเบียนเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสาคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2512... สมควรก่เวลานาท่านสู่ย่านช้ อปปิ้ ง “ซู ซูกิโน่” แหล่งช้ อปปิ้ งอันดับหนึ่งของเมืองซัปโปโร
ที่รวบรวมร้ านช้ อปปิ้ ง ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านกินดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
NANDA ร้ านชื่อดังแห่งเกาะฮอกไกโด สวรรค์ของคนรักอาหาร
ทะเลสไตล์ป้ ิ งย่าง บริกำรท่ำนด้วยเมนูบุฟเฟต์ปูยกั ษ์ฮอกไกโดอัน
เลือ่ งชือ่ ปูทำรำบะ ปูสไุ ว ปูขน อำหำรทะเลอื่นๆ หอยเชลล์ หอย
นำงลม หอยเม่น กุง้ ทะเล ปลำไข่ ไข่ปลำซำมอน ของหวำน เค้ก
หน้ำต่ำงๆ มุมเครือ่ งดืม่ ให้ท่ำนได้รบั ประทำนได้อย่ำงไม่อนั้ ***
ทีพ่ กั : MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 (5)
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
10:30
เดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG671
15:30
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

อัตราคาบริ
การ
่

***สาหรับผูเดิ
น
้ ไป***
้ นทางตัง้ แต่ 30 ทานขึ
่

กำหนดกำรเดินทำง

16 – 20 พ.ค. 62

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
มีเตียง

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่มท่ำนละ

52,900.-

49,900.-

46,900.-

9,000.-

***กรณีมต
ี ว๋ั เครือ
่ งบินแลวลดท
านละ
18,000.-บาท ***
้
่
***กรณีเด็กอายุตา่ กวา่ 2 ปี (ทารก) ราคา 9,000.-บาท***
***ราคาทัวรข
าทิ
บรถ ทานละ
2,000 เยน/ทาน/ทริ
ป***
์ ้างต้นยังไมรวมค
่
่ ปไกดและคนขั
์
่
่

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าที่พัก ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรือระดับเดียวกัน
2. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
โปรแกรมท ัวร์ญป
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3. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
4. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจรตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- 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)
เงื่อนไขการชาระเงิน :
❖ สาหรับการจองกรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาทภายใน 1 วันทาการ
❖ ชาระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน

การยกเลิก :
กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้ องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ :
➢ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทางครั้งละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางมีจานวนไม่ครบตามจานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
➢ รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สดุ
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน,การประท้วง, การก่อจลาจล
➢ ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ กรุป๊ ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
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
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปน(ส
ุ่ าหรับกรณีการเข้าประเทศญีป่ นตามมาตรการยกเว้
ุ่
นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี ังมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปุ่นจะต้ องไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัตเิ พื่อการพานักระยะสั้นเท่านั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้ อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัตทิ ่ี
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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