HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS 6D4N

 อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ปู

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย
0

อลังการกับความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงค์มอส
ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และช้อปกระหน่าย่านทานูกิโคจิ
พิเศษ แช่ ออนเซ็น 3 คืนเต็ม!!

01 - 06 พฤษภาคม ราคา 52,900.07 – 12 พฤษภาคม ราคา 46,900.15 – 20 พฤษภาคม ราคา 46,900.-

วันที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

TG 670 BKK – CTS 23.45 – 08.30
TG 671 CTS – BKK 10.30 – 15.30

อาหาร
B L D

โรงแรม

กรุงเทพ – สนามบินชิโตเซ่
สนามบินชิโตเซ่ – โทคาจิ ฮิลล์ การ์เด้น – ปราสาทอิเคดะ ไวน์ –
หมู่บา้ นไอนุ – ทะเลสาบอะคัง
ทะเลสาบอะคัง – ล่องเรือทะเลสาบอะคัง – ทุ่งพิงค์มอส ฮิ งาชิ โมโคโตะ
– พิพิธภัณฑ์เรือนจาอาบาชิ – อาบาชิริ
อาบาชิริ – ทุ่งดอกทิวลิปคามิยูเบ็ทสึ – ทุ่งพิงค์มอส ทาคิโนะอุเอะ –
น้าตกกินกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว
โซอุนเคียว – ศาลเจ้าฮอกไกโด –ทาเนียบรัฐบาลเก่า– ย่านทานูกิโคจิ –
ซัปโปโร
ชิโตเซ่
– กรุงเทพ
ทัสนามบิ
วร์ญี่ปนุ่ น(SS)
HOKKAIDO
TULIP & PINK MOSS 6D4N (TG)

-

AKAN KOSO HOTEL
หรือเทียบเท่า
ABASHIRI KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า
SOUNKYO KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า
SMILE HOTEL SAPPORO
SUSUKINO หรือเทียบเท่า

DAY 1

กรุงเทพฯ – สนามบิ นชิ โตเซ่

20.30

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการ

23.45

บิ นไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670

DAY 2

สนามบิ นชิ โตเซ่ – โทคาจิ ฮิ ลล์ การ์เด้น – ปราสาทไวน์ อิเคดะ – หมู่บ้านไอนุ – ทะเลสาบอะคัง

08.30

ถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านสู่ เมืองโทคาจิ คาว่า นาท่านเดินทางสู่ โทคาจิ ฮิ ลล์ การ์เด้น ภายในสวนมีดอกไม้ ต้นไม้

กลางวัน

คา่

พืช ผักนานาชนิด กว่า 1,000 สายพันธุ์ท่ีจะสลับ กัน ปลู ก เปลี่ยนไปตามแต่ ละฤดู อิสระให้ท่ า น
เพลิดเพลินไปกับดอกไม้นานาพันธุ์และพืชผลหลากหลายฤดูกาล ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศบริสุทธิ ์
ความงดงามและความร่มรื่นของธรรมชาติอย่างเต็มอิม่ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ปราสาทไวน์ อิเคดะ แหล่งผลิตไวน์รสเลิศของเกาะฮอกไกโด ตัง้ อยู่ทางตะวันออกของ
เมืองโอบิฮโิ ระ นาท่านชมกรรมวิธกี ารผลิตไวน์ และประวัตคิ วามเป็ นมาตัง้ แต่การเริม่ เก็บเกีย่ วผล
องุ่น นามาผ่านกระบวนการผลิตทีม่ คี วามพิถพี ถิ นั ในทุกขันตอน
้
จนได้ไวน์รสชาตินุ่ม ละมุนลิน้ และ
ยิง่ ไปกว่านัน้ ทีน่ ่กี ย็ งั มีผลิตภัณฑ์ไวน์ให้ท่านได้ลองชิมและเลือกซื้ออย่างหลากหลายอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ให้ท่านชมความหลากหลายของศิลปะพื้นบ้าน การดาเนิน
ชีวติ ของชาวไอนุ ท่านจะสังเกตุเห็นได้ในทันทีวา่ หน้าตาและผิวพรรณของขาวไอนุจะแตกต่างกับกับ
ชาวญี่ป่ นุ โดยสิ้นเชิง อิสระให้ท่านได้ซ้อื สินค้าที่ระลึก อาทิ เครื่องประดับที่สวยงาม ของใช้ทวไป
ั่
ของตัง้ โชว์ ซึ่งทัง้ หมดนี้แกะสลักด้วยไม้ทแ่ี ข็งแรงแต่มนี ้ าหนักเบา เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหาร
พื้นเมืองสไตล์ไอนุ ชมศิลปะพื้นบ้านของชาวไอนุ ซ่งึ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการแกะสลักไม้ตามอาคาร
บ้านเรือน
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ทะเลสาบอะคัง ณ AKAN KOSO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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*** หลังรับประทานอาหารค่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ปี นุ่ หรือที่เรียกกันว่า การ
อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่าการ
อาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

DAY 3
เช้า

ทะเลสาบอะคัง – ล่องเรือทะเลสาบอะคัง – ทุ่งพิ งค์มอสฮิ งาชิ โมโคโตะ – พิ พิธภัณฑ์เรือนจา
อาบาชิ – อาบาชิ ริ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่าน ล่องเรือ ณ ทะเลสาบอะคัง เพื่อชมธรรมชาติโดยรอบของทะเลสาบอะคัง อิสระให้ท่านได้
เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เกาะชูรยุ เกาะทีอ่ ยู่ท่ามกลางทะเลสาบอะคัง และยัง
เป็ นจุดท่องเทีย่ วทีท่ ่านจะได้พบกับพืชน้ ามาริโมะ
จากนัน้ นาท่า นสู่ มาริ โมะเซ็นเตอร์ ชมประวัติค วามเป็ นมาของมาริโมะ หรือชื่อภาษาอังกฤษ
เรียกว่า MOSS BALL ของฝากขึ้นชื่อจากเมือ งฮอกไกโด ถิ่น ก าเนิด อยู่ ท่ีทะเลสาบอะคัง และ
ทะเลสาบอีกเพีย งไม่ก่ีแห่ งในโลก มาริโมะเป็ นพืชน้ าจืดจ าพวกสาหร่ ายสีเ ขีย ว เนื่ องจากการ
ไหลเวียนของกระแสน้ าในทะเลสาบตามธรรมชาติ จึงทาให้เกาะตัวรวมกันเป็ นก้อนกลมๆ โดยมาริ
โมะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดประมาณ 25 เซนติเมตร มีชวี ติ อยู่ได้ดว้ ยการสังเคราะห์แสง ชาว
ญี่ปุ่นเชื่ อกันว่า การเลี้ยงสาหร่ายมาริ โมะจะนาพาความโชคดี ความรัก และความสุข มา
ให้กบั คนที่เลี้ยง ถ้าเลีย้ งดูมาริโมะด้วยความรัก และความเอาใจใส่ มาริโมะจะช่วยทาให้สมหวังใน
สิง่ ทีป่ รารถนาได้ มาริโมะจึงเปรียบเสมือนเครื่องรางนาโชคทีช่ ว่ ยให้สมหวังในด้านความรัก
หมายเหตุ : มาริ โมะที่จาหน่ ายส่วนใหญ่ เป็ นมาริ โมะที่สงั เคราะห์จากมนุษย์ เนื่ องจากปั จุจ
บันจานวนมาริ โมะลดลงอย่างต่ อเนื่ อง ทาให้รฐั บาลญี่ปุ่นออกคาสั ่งห้ามนามาริ โมะขึ้นมา
จากทะเลสาบอะคังเด็ดขาด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความงาม ทุ่งพิ งค์มอส ฮิ งาชิ โมโคโตะ เริ่มบานตัง้ แต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนมิถุนายน ของทุกปี สวนแห่งนี้มขี นาดพืน้ ทีม่ ากถึง 100,000 ตารางเมตร เมื่อช่วงเวลาที่บาน
เต็มทีส่ วนทัง้ สวนจะกลายเป็ นพรมดอกไม้ปกคลุมทิวเขาอย่ างกว้างใหญ่ตระการตา ซึ่งในแต่ละปี จะ
มีรูปแบบธีมที่แตกต่างกันออกไป ถ้ามีเวลาท่านสามาถเดินขึน้ ไปด้านบนจะมีศาลเจ้ายามาซูมอิ ยู่
ซึ่งเป็ นศาลเจ้า ที่มีอ ายุเ ก่า แก่ม ากถึง 900 ปี ต้องเดิน ขึ้นบันได 287 ขัน้ อิสระให้ท่านเก็บ ภาพ
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ประทับใจตามอัธยาศัย อย่าลืมแวะทานไอศครีมรสพิ งค์มอส ซึ่งจะมีขายเฉพาะช่วงที่มีจดั งาน
เทศกาลเท่านัน้ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
นาท่านสู่ เมืองอาบาชิ ริ ซึ่งเป็ นศูนย์กลางของกิง่ จังหวัดโอค็อตสค์ ในจังหวัดฮอกไกโด

คา่

DAY 4
เช้า

จากนัน้ นาท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์เรือนจาอาบาชิ ถูกสร้างขึน้ ในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขัง นักโทษที่ก่อ
คดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็ นสถานทีค่ ุมขังนักโทษจากซีร่สี ์
เกีย่ วกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมอื ของผูก้ ากับอิชเิ อะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984
ได้มีการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิมเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์
เรือนจา และเปิ ดให้ประชาชนทัวไป
่ เข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพธิ ภัณฑ์เปิ ดที่มคี วาม
ทัน สมัยใกล้เชิงเขาเทนโต (Mount Tento) ภายในพิพิธ ภัณ ฑ์ย ังมีการเก็บรวบรวมเรื่อ งราววิถี
ชีวติ ประจาวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่เคยเป็ น
ส่วนหนึ่งของเรือนจาในอดีตไม่ว่าจะเป็ นอาคารเรือนจาหลัก ศาล โรงอาบน้ า ห้องทรมานนักโทษ
และห้องขัง
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั อาบาชิ ริ ณ ABASHIRI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญท่านสัมผัส กับการแช่น้ า แร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือ ที่เรีย กกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่า
การอาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

อาบาชิ ริ – ทุ่งดอกทิ วลิ ปคามิ ยเู บ็ทสึ – ทุ่งพิ งค์มอสทาคิ โนะอุเอะ – น้าตกกิ นกะ ริ วเซอิ
– โซอุนเคียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงามของดอกทิวลิปมากสีสนั ณ ทุ่งดอกทิ วลิ ปคามิ ยูเบ็ทสึ กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่ า
กว่า 1,000,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุดกึ่งกลางของแนวชายฝั ง่ ทะเลโอฮอค
ของฮอกไกโดเรียงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของนักท่อ งเทีย่ วจากแดนไกล สวนทิวลิปแห่งนี้
เกิดจากความพยายามของชาวเมืองคามิยุเบซึ ที่จะนาดอกทิวลิปจากประเทศเนเธอร์แลนด์มาปลูก
เพื่อเป็ นสินค้าส่งออก พวกเขาได้ขยายสวนทิวลิปออกไปทุกปี จนเป็ นพืน้ ทีก่ ว้างขวางและสามารถ
ดึงดูดสายตาผูท้ ส่ี ญ
ั จรไปมาบนทางหลวงได้ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคิ โนะอุเอะ ชมความงามของ ทุ่งพิ งค์มอส ซึ่งจะบานสะพรัง่
พร้อมกันบนพืน้ ทีก่ ว่า 100,000 ตารางเมตร สามารถเปลี่ยนภูเขาธรรมดา ๆ ให้เป็ นภูเขาสีชมพูน่า
ตื่นตาตื่นใจยิง่ นัก รับรองว่าเมื่อไปถึงและได้พบกับความงามที่กาลังรอคอยการมาเยี่ยมท่านต้อง
เปล่งเสียงแสดงความชื่นชมอย่างลืมตัว ทีน่ ่เี ป็ นสถานทีท่ ่มี ชี อ่ื เสียงทีส่ ุดของประเทศญี่ปนุ่ ในการชม
พิงค์มอสและในช่วงเวลาที่ฟ้าโปร่งใสท่านจะพบกับความงามของท้องฟ้ าสีฟ้าตัดกับทุ่งดอกไม้สี
ชมพู ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการหามุมถ่ายภาพสวยๆ อย่างจุใจ (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)

คา่

นาท่านชม น้ าตกกิ นกะ สมญา น้ าตกเส้นด้าย ที่มคี วามงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120
เมตร ทาให้สายน้ าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้ งล่างมีความแรงกระจายเป็ นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงาม
มาก ช่วงฤดูหนาวน้ าจะกลายเป็ นน้ าแข็ง =>Frozen Waterfall มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยงิ่ นัก
บริเวณใกล้ ๆ กัน นาท่านชม น้ าตกริ วเซอิ สมญา น้าตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติทไ่ี ม่
แพ้ กันความสูง 90 เมตร สายน้ าทีไ่ หลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้ งล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับ
จับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลง มาจากฝากฟ้ าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้
อย่างแน่นอน น้ าตกสองแห่งนี้ได้รบั สมญา น้ าตกคู่สามี–ภรรยา
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ในห้องอาหารของโรงแรม บริ การท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ขาปู!!
*** หลังรับ ประทานอาหารค่ า ขอเชิญท่านสัมผัส กับการแช่น้ า แร่สไตล์ญ่ีปุ่ น หรือ ที่เรีย กกันว่า
การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่า
การอาบน้ าแร่นนั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

DAY 5
เช้า

โซอุนเคียว – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับ
ความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์รกั ษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมภิ าคคันโต แต่ท่นี ่ี
ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิที์ ่สงิ สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจสืบไป
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไปจานวน
มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ ซึ่ง
ตัง้ อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารทีเ่ ห็นในปั จจุบนั ทีย่ งั งดงามอยู่นนั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซม
ใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกที่
เหลืออยู่เพียงไม่กแ่ี ห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสาคัญของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2512
นาท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้ งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนนจะมี
ร้านค้าต่างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวมแล้ว
กว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา
เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ เป็ นต้น
**อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
จากนั ้น พาท่ า นเข้ า สู่ ท่ี พ ัก ซัป โปโร ณ SMILE HOTEL SAPPORO SUSUKINO หรื อ
เทียบเท่า

DAY 6
เช้า

ซัปโปโร – สนามบิ นชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ

10.30
15.30

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
***************************************************
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กาหนดการเดินทาง :
วันเดินทาง
01 – 06 พ.ค.
07 – 12 พ.ค.
15 – 20 พ.ค.

ราคาผู้ใหญ่
2 – 3 ท่าน
52,900 บาท
46,900 บาท
46,900 บาท

ราคาเด็ก
2 – 12 ปี
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

ราคาเด็กทารก
น้ อยกว่า 2 ปี
11,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
13,000 บาท
11,000 บาท
11,000 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
หมายเหตุ
1. หากมีการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว - ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทาง และไม่สามารถทาเรื่องรับเงิน
คืนได้ หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง , ตั ๋วเครื่องบินไม่มรี าคาเด็ก และไม่สามารถอัพเกรดใดๆได้
2. หากท่านเลือกเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
อกหมายเลขทีน่ ั ่งบนเครื่อง
์
เนื่องจากทางสายการบินจะเป็ นผูก้ าหนดโซนทีน่ งของตั
ั่
๋วกรุ๊ปไว้
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
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 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,200 บาท/คน/ทริป
เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นค่ามัดจา
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์
์

หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีม ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
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การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก

 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้ก ับคนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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