วันที่
1 พ.ค.
2 พ.ค.
3 พ.ค.
4 พ.ค.
5 พ.ค.

รถ
โปรแกรมการเดิ นทาง
TG670 สนามบินสุวรรณภูม ิ
สนามบินชิโตเซะ – ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด* –
รถโค้ช
โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงแรม
่
นคันเซน (สถานีชนิ ฮา
รถโค้ช ฮาโกดาเตะ - ป้อมดาวโกเรียวคาคุ* – นังรถไฟชิ
ชินคันเซน โกดาเตะ -> สถานีชน
ิ อาโอโมริ) – อาโอโมริ - ลาธารโออิราเซะ -โรงแรม
สวนสาธารณะฮิโรซากิ* – อะคิตะ – พิพธิ ภัณธ์สนุ ัขพันธ์อะคิตะ –
รถโค้ช
หมูบ่ า้ นซามุไรคาคุโนดาเตะ* – โรงแรม
รถโค้ช

สวนคิตาคามิเท็นโชจิ* - วัดชูซนจิ - เซนได – อิสระตามอัธยาศัย-โรงแรม

มือ้ อาหาร
-/ /

TG-8059 สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูม ิ

ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG)

HOTEL GREENLEAF
NISEKO OR SML

/

/

HOTEL TOWADA-SO
OR SML

/

/

ONSEN YUPOPO
OR SML

/

/-

ROUTE INN SENDAI
NAGAMACHI OR SML

/-/*หมายเหตุในโปรแกรมรวมค่าเข้าสถานที่และค่ารถไฟเรียบร้อยแล้ว กรณี ไม่รวมจะระบุในโปรแกรม*
6 พ.ค.

ที่พกั
-

-

รายละเอียดโปรแกรม
1 พฤษภาคม 62
วันแรก – สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30น. คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์การบินไทย
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้ เครือ่ ง (ไกด์ทวั ร์แนะนําการเดินทาง)
23.45น. ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
AIRCRAFT 773

กรณี ต้องการที่นัง่ พิ เศษ การเลือกที่ นัง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดของสายการบิน
ชัน้ ประหยัด (Economy Class) 30 กิโลกรัม *ยกเว้น RBD L/ V/ W: 20
สําหรับการออกบัตรโดยสารและเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
สัมภาระถือขึน้ เครือ่ ง จะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
อาหารบนเครือ่ งบิน กรุณาระบุเมนูทที่ ่านสามารถทานได้ให้แก่พนังงาน ณ วันทีจ่ องโปรแกรม
ในเทีย่ วบินระหว่างประเทศ เรามีทงั ้ อาหารไทยและอาหารตะวันตกให้ทา่ นได้เลือกตามความชอบ นอกจากนี้ยงั มี
เครือ่ งดืม่ และผลไม้สด พร้อมการบริการอย่างไร้ทตี่ ิ ให้ทา่ นได้รบั ความสดชืน่ และสะดวกสบายตลอดการเดินทาง สําหรับ
ท่านผูโ้ ดยสารทีแ่ พ้อาหารบางประเภท หรือ นับถือศาสนาทีไ่ ม่สามารถรับประทานเนื้อบางชนิด ท่านสามารถแจ้งทาง
สายการบินโดยติดต่อฝา่ ยสํารองทีน่ งหรื
ั ่ อ THAI Contact Center ทีห่ มายเลข (662) 356 1111 และยืนยันล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 48 ชัวโมง
่ (แหล่งทีม่ า ติดต่อสอบถามข้อมูล www.thaiairways.com/th_TH/)
2 พฤษภาคม 62
วันที่สอง - สนามบิ นชิ โตเซะ - หอนาฬิ กาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด* – โอตารุ – คลองโอตารุ
08.30น. เดินทางถึง สนามบินชิ โตเซะ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทําภาระกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว... ***สาคัญ!!! ประเทศ
ญีป่ ่นุ ไม่อนุญาตให้นา อาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝืนจะมีโทษจับและปรับ ***

ใหม่ ซิ ม GO! อิ นเตอร์ เล่นเน็ตแรงเต็มสปี ด 4 GB เพียง 399 บาท

บริ การน้าดื่มท่านละ1 ขวด ต่อวัน บริ การ WIFI บนรถ สามารถขอรับรหัสเข้าใช้ได้ที่ไกด์ทวั ร์
ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG)

นํ า ท่า นเดินทางสู่เ มือ งซับ โปโร ผ่า นชม“หอนาฬิ กาโบราณ” สถาป ตั ยกรรมสไตล์
อเมริกนั ตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด ทุกชัวโมงเสี
่
ยงระฆัง
ยังคงดังกังวานบ่งบอกความมีชวี ติ ชีวาของชาวฮอกไกโด

เที่ยง

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด (รวมค่าเข้า) เป็ นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตทีม่ คี วามเก่าแก่ของ
เกาะฮอกไกโดเพราะทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้นนั ้ ถูกสร้างในช่วงยุคเริม่ พัฒนาเกาะนับเป็ นปี กป็ ระมาณปี ค.ศ.1871 ให้ทุกท่าน
สักการะขอพรกับเทพเจ้าทีป่ รทับถายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ จากศาลเจ้าเองมีพ้นื ทีต่ ดิ กับสวนมารุยามะทําให้ถอื ได้ว่า
เป็ นจุด ชมวิวสวยๆอีกแห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร และช่วงทีส่ วยและนิยมมากๆคือ ช่วงฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การมาชม
ดอกซากุระ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เซทอาหารญี่ปนุ่

นําท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองโอตารุ หนึง่ ในเมืองโบราณ ทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของญีป่ ่นุ (ในสมัยก่อนใช้
ในการขนถ่ายสินค้า และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ชอ่ื ว่าเป็ น Wales of the North) ชมความสวยงาม
และโรแมนติคของเมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรปจากนัน้ นําท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุด
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีส่ ะท้อนบนผิวนํ้าของ คลองโอตารุ (คลองสายวัฒนธรรมทีด่ นิ แดนตะวันออกและตะวันตก
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว) และท่านยังสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูก ดัดแปลงมาจากโกดังเมือ่
สมัยก่อนได้อกี ด้วย
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั HOTEL GREENLEAF NISEKO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG)

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุบเฟ่ ย์นานาชาติ
หลังรับประทานอาหารให้ทา่ นได้ แช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จะทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และ
ให้ผวิ พรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง)
่

3 พฤษภาคม 62
เช้า

เที่ยง

วันที่สาม - ฮาโกดาเตะ - ป้ อมดาวโกเรียวคาคุ* – นัง่ รถไฟชิ นคันเซน
(สถานี ชินฮาโกดาเตะ -> สถานี ชินอาโอโมริ ) – อาโอโมริ - ลาธารโออิ ราเซะ

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ ย์นานาชาติ
นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ฮาโกดาเตะ ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด

จากนัน้ นาท่านสู่ โกเรียวคาคุ (Goryokaku) เป็ นป้อมปราการป้อมปราการรูปดาวขนาดใหญ่สร้างแบบตะวันตกทีส่ ร้าง
เสร็จเมือ่ 150 ปี มาแล้ว โดยสามารถมองวิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวได้จากหอชมวิวโกเรียวคาคุทมี่ ี
ความสูง 107 เมตร ทีอ่ ยู่ใกล้กนั โดยจะมองเห็นคูป้อมรายล้อมด้วยคูน้าตามแฉกดาวและยังต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทา
ให้หอคอยโกเรียวคาคุกเป็ นอีกหนึง่ จุดชมซากุระลาดับต้นๆ ของฮอกไกโดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เซทเมนู อาหารญี่ปนุ่

นําท่านเดินทางสู่ สถานี ชินฮาโกดาเตะ (Shin-Hakodate-Hokuto Station) รวมค่าเดิ นทาง สัมผัสประสบการณ์นงั ่
รถไฟความเร็วสูงของญีป่ ่นุ ชินคันเซน (SHINKANSEN) สาย Hayabusa โดยรถไฟชินคันเซนสายนี้จะวิง่ รอดทะเลจาก
ตอนใต้ของภูมภิ าคฮอกไกโดมายังตอนเหนือภูมภิ าคโทโฮคุทอี่ ยู่ตรงข้ามกัน เพือ่ พาทุกท่านเดินทางมายัง สถานี ชินอา
โอโมริ (Shin-Aomori Station) มีระยะทาง 1,488 กม. ใช้เวลาเพียง 61-66 นาที
ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG)

คา่

จากนัน้ เดินทางสู่ จังหวัดอาโอโมริ นําทุกท่านไปยัง ลาธารโออิ ราเซะ (Oirase Stream) ชมเส้นทางธรรมชาติเลียบลํา
ธาร ซึง่ ลําธารแห่งนี้ไหลผ่านตามหุบเขาโออิราเซะ (Oirase Gorge) ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ นตลอดเลียบลําธารเต็มไป
ด้วยต้นไม้อนั เขียวชอุ่ม และยังมีน้ําตกไหลออกมาจากผนังของหุบเขากว่า 12 แห่งตลอดเส้นทาง ทําให้บรรยากาศสดชืน่
เย็นสบาย และในช่วงฤดูใ บไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนลําธารแห่งนี้ ย ังเป็ นจุดชมใบไม้
เปลีย่ นสีทมี่ ชี อ่ื เสียงมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในประเทศญีป่ ่นุ
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั HOTEL TOWADA-SO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ ย์
หลังรับประทานอาหารให้ทา่ นได้ แช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จากการเดินทาง จะช่วยทําให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิต และให้ผวิ พรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง)
่

4 พฤษภาคม 62
วันที่สี่ - สวนสาธารณะฮิ โรซากิ * – พิ พิธภัณธ์สนุ ัขพันธ์อะคิ ตะ – หมูบ่ า้ นซามุไรคาคุโนดาเตะ*
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินสู่ สวนสาธารณะฮิ โรซากิ (Hirosaki Park) รวมค่าเข้า ทีส่ วนสาธารณะฮิโรซะกิเป็ นหนึ่งในจุด ชมดอก
ซากุระทีด่ ที สี่ ุดแห่งหนึ่งของญีป่ ่นุ “จุดชมดอกซากุระยอดนิยม 3 ลาดับต้นๆของญีป่ ่นุ ” จนพูดได้ว่าเป็ นตัวแทนซากุระ
ของญีป่ ่นุ ในช่วงฤดูซากุระ (ปลายเดือนเมษายน – ต้นเดือนพฤษภาคม) มีต้นซากุระกว่า 2,600 ต้น 52 สายพันธุ์ เมือ่
ซากุร ะร่ว งสู่คู น้ํ า จะปรากฎภาพของผิว นํ้ า ที่ถู ก ปกคลุม ไปด้ว ยกลีบ ซากุร ะเป็ น สีช มพู อ ย่ า งสวยงาม และภายใน
สวนสาธารณะยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ปราสาทฮิ โรซากิ (Hirosaki Castle) เป็ น 1 ใน 12 ปราสาทญีป่ ่นุ แบบดัง้ เดิม
ทัวร์ญป
ี่ น
ุ่ (HN) HNJZ1 HOKKAIDO TOHOKU SAKURA X5 1-6 MAY (TG)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เซทอาหารญี่ปนุ่

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ จังหวัดอะคิ ตะ นําท่านไปยัง พิ พิธภัณธ์สุนัขพันธ์อะคิ ตะ เมืองโอดาเตะ (Akita Inu Museum
Odate) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์อะคิต ะทีจ่ ะออกมาต้อนรับยามทีน่ ักท่องเทีย่ วมาเยือน ภายในมีชวี ประวัตขิ องสุนัข
พันธุ์อาคิตะอย่างละเอียด และยังมีสนิ ค้า ของทีร่ ะลึกของเจ้าสุนขั พันธุ์อะคิตะสุดน่ารักจําหน่ายอีกด้วย

คา่

จากนัน้ นําท่านสู่ เมืองคาคุโนะดาเตะ เดินเล่น ย่านชุมชนซามูไรโบราณ มีชอ่ื เสียงโด่งดังเคยเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทคา
คุโนะดาเตะ และเป็ นถิน่ ฐานของชาวซามูไรสมัยก่อนซึง่ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ในปจั จุบนั ยังมีบ้านพักอาศัยอยู่
ประมาณ 80 หลังคาเรือนทีย่ งั คงสถาปตั ยกรรมซามูไรแบบดัง้ เดิมทีเ่ ป็ นตัวอย่างทีด่ ที สี่ ดุ ของประเทศญีป่ ่นุ ซึง่ มีบ้านเพียง
6 หลัง ที่เ ปิ ด ให้ผู้ค นได้เ ข้า ไปชมความสวยงามภายในบ้า น และในช่ว งฤดู ใ บไม้ผ ลิป ระมาณปลายเมษายนถึง ต้น
พฤษภาคม ก็จะมีดอกซากุระแบบห้อยระย้า หรือเรียกว่า ชิ ดาเระซากุระ ทีบ่ านเต็มสองข้างทางทัวชุ
่ มชน โดยทีน่ ี่ได้ข้นึ
ชือ่ ว่าเป็ นอีกหนึง่ จุดชมซากุระทีส่ วยทีส่ ดุ ในญีป่ ่นุ
นําท่านเข้าสูท่ พี่ กั ONSEN YUPOPO หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ ย์
หลังรับประทานอาหารให้ทา่ นได้ แช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายความเมือ่ ยล้า จากการเดินทาง จะช่วยทําให้ระบบ
หมุนเวียนโลหิต และให้ผวิ พรรณสวยงาม (แช่ครัง้ ละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชัวโมง)
่
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5 พฤษภาคม 62
วันที่ห้า – สวนคิ ตาคามิเท็นโชจิ * - วัดชูซนจิ – เซนได – อิ สระตามอัธยาศัย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ สวนคิ ตาคามิ เท็นโชจิ เป็ น 1 ใน 3 สถานทีช่ มซากุระขึ้นชื่อในภูมภิ าคโทโฮคุ คิตาคามิเทนโชจิเป็ น
สถานทีท่ ไี่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ โดยมีจุดเด่นคือต้นซากุระกว่า 10,000 ต้น เรียงรายเลียบแม่น้ําคิตะคามิเป็ น
ระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร โดยซากุระจะบานตัง้ ช่วงต้นปลายเดือนเมษายน ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พร้อมกับ
ภาพธงปลาคาร์ฟทีส่ ะท้อนลงบนผืนนํ้าเป็ นภาพทีส่ วยงาม

เที่ยง

หลังจากนัน้ เดินทางสู่ วัดชูซนจิ (CHUSONJI TEMPLE) สร้างขึน้ ในปลายศตวรรษที่ 11 โดยตระกูลฟูจวิ าระแห่งโอชูซงึ่
ปกครองภูมภิ าคโทโฮคุในสมัยนัน้ ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าทีอ่ ยากให้เมืองสงบสุขปราศจากสงคราม ในปี 1124
จึงมีการสร้างอาคารสีทองอร่ามขึน้ ซึง่ ความงดงามนัน้ สะกดใจผูม้ าเยือนตัง้ แต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปจั จุบนั นอกจากนี้
บริเวณฮิระอิซมุ ซิ งึ่ วัดชูซนจิตงั ้ อยู่นนั ้ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกในปี 2011
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตรคาร เซทอาหารญี่ปนุ่

ทัวร์ญป
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จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได ให้ทา่ นอิสระตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองเซนได อิ จิบนั โจ ถนนช้
อปปิ้ง Sun Mall Ichibancho หรือเลีย้ วทางขวาก็จะเป็ นถนนช้อปปิ้ ง VLANDOME Ichibancho และข้ามไปยังถนนช้อป
ปิ้ง Ichibancho 4-Chome จนสุดทีถ่ นนโจเซนจิ (Jozenji-dori)ใกล้กบั สถานีรถไฟใต้ดนิ Kotodaikoen ตลอดสองข้างทาง
ของถนนนัน้ เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชันพวกเสื
่
้อผ้า รองเท้าเครือ่ ง
ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารเยอะแยะมากมาย
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเข้าสูท่ พี่ กั Hotel Route-Inn Sendai Nagamachi Inter หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
คํ่าคืนนี้ยงั สามารแช่น้ําแร่ (ออนเซ็น) เพือ่ ผ่อนคลายเมือ่ ยล้าตลอดทัง้ วันทีผ่ า่ นมา

6 พฤษภาคม 62
วันที่หก - สนามบินเซนได - สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเซนได
*เฉพาะขากลับ* สายการบินไทยชาเตอร์ไฟลท์ (บริ การเช่าเหม่าลาจากฝัง่ ญี่ปน)
ุ่
เวลาและหมายเลขไฟลท์บินจะยังไม่ระบุลงในระบบของสายกายบิ น จนกว่าจะถึงวัน5-7 วันก่อนการเดิ นทาง
หมายเลขไฟลท์และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็ นไปตามที่สายการบินกาหนด
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบิ นเซนได โดยสายการบิน เทีย่ วบินที่ TG-8059
15.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม.ิ .. โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
หมายเหตุ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษี น้ามัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและคานึ งถึงความต้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ ของ
ลูกค้าเป็ นสาคัญ.....

รหัส

กาหนดการเดิ นทาง

HNJZ1

1 – 6 พฤษภาคม 2562

ผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
49,999.-

ราคาเด็ก (2-11 ปี )
(พักกับผูใ้ หญ่)
47,999.-

ทัวร์ญป
ี่ น
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ราคาเด็ก **1**
(2-5 ปี )
40,999.-

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
12,000.-

**1**หมายเหตุ ราคาเด็ก 2-5 ปี ไม่ใช้ เตียง** * *2**ราคาทารก ไม่เกิ น 2 ปี 10,000 บาท
**3** ไม่รบั จอยแลนด์
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ เส้นทางทีร่ ะบุในโปรแกรม ชัน้ ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้ คณะ)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่ารถ-รับส่ง นําเทีย่ วตามรายการพร้อมคนขับทีช่ าํ นาญเส้นทาง
 ค่าเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 หัวหน้าทัวร์ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าทิ ปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 5,000 เยน ตลอดการเดิ นทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดืม่ ในห้องพัก
 ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีส่ งพิ
ั ่ เศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริษทั จัดให้ ในรายการทัวร์
 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ี
ทางบริษทั ฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อน่ื ให้ ถ้าต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีทสี่ ญ
ู หายสูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้
บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิ เสธการเข้า
์
ประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง และโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการ
บิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ และ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือ
สิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทัง้ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ พักอยู่ใน
ประเทศไทย
5. มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
์
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
6. เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทาง
บริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
ทัวร์ญป
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เงื่อนไขการสารองที่ นัง่
 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 15,000 บาท
 ส่วนทีเ่ หลือชําระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําตั ๋วท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ รวม 100 %
 ยกเลิ กการเดิ นทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิ นทัง้ หมด
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทั ฯ จะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั ้ นี้ทา่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คอื
 ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั ๋วและอืน่ ๆท่านละ 10,000 บาท
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดิ นทาง
จากการทีร่ ฐั บาลญีป่ ่นุ ประกาศยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1กรกฎาคม 2556 ผูท้ จี่ ะเข้าประเทศได้นนั ้
จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผูท้ ยี่ น่ื ขอวีซา่ กับทาง
สถานทูตฯ)
ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารทีน่ ํามา เช่น ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับ
หรืออืน่ ๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
(1) ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญีป่ ่นุ
(2) สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศ ญีป่ ่นุ ได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้น) (3) ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีป่ ่นุ (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืน่ ๆ)
(4) กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศญีป่ ่นุ
คุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่นุ (สําหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญีป่ ่นุ จะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานักระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ ่นุ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย
คุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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