HOKKAIDO LAVENDER NO.2
บิเอะ – โชอุนเคียว – โทยะ –โอตารุ – ชมทุ่ง
ลาเวนเดอร์

“โทมิตะฟาร์ ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ ามกลางทุ่งดอกไม้ นานาชนิด
ชมเนินทุ่งดอกไม้ นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู”
สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้ นานาพรรณ
ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชยิ ะ” ของฝากท้ องถิ่นที่มีช่ อื เสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่

20.00 น. พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
โดย สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่อนขึ ้นเครื่ อง
23.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้ องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

วันที่ 2

เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ ม(ทุ่งลาเวนเดอร์ ) - BLUE POND

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันน
้ าท่านสู่ “เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka)” เนินเขากว้ างใหญ่ที่มีดอกไม้ นานาพันธุ์นบั 10 ชนิดปลูกเรี ยงรายสลับสีกนั
เป็ นแนวยาว ให้ ทา่ นได้ เดินลัดเลาะตามทุง่ ถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนั ของดอกไม้ ที่ไกลสุดลูกตา ระหว่างกลางเดือน
มิ ถนุ ายน-สิ งหาคม ทางสวนจะทาการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสนั ให้เห็นอย่างสวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น
Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland poppy, Gokdfish grass shower, Lavender,
Kokia, petunia, Petunia และอืน่ ๆอีกมากมายทีเ่ วียนสลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกและ
ประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุราโน่ ” โดย "รถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ" รถไฟขบวนนี ้ให้ บริ การระหว่างเมือง
Asahikawa, Biei ไปสุดสายที่ Furano จะให้ บริ การเฉพาะหน้ าร้ อนช่วงทีด่ อกลาเวนเดอร์ บาน ที่พิเศษคือรถไฟขบวนนี ้จะ
ตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็ นขบวน Open-air มีที่นงั่ พิเศษเก้ าอี ้จะหันข้ างออกชมวิวด้ านข้ างแนวภูเขาสวยงามมาก เมือง
แห่งทุง่ ดอกไม้ อนั งดงามและธรรมชาติอนั แสนบริ สทุ ธิ์ เพื่อนาท่านเข้ าสู่ "โทมิตะฟาร์ ม" เพื่อชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวน
เดอร์ ไฮไลท์ ” ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดงึ ดูดให้ นกั ท่องเทีย่ วมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม
ท่ามกลางดอกไม้ หลากสีสนั ที่แข่งกันบานไม่เพียงแค่ทงุ่ ลาเวนเดอร์ เท่านัน้ ภายในสวนยังมีดอกไม้ นานาชนิด และดอกไม้ เรื อน
กระจก ต้ อนรับผู้มาท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ชันยอด
้
ที่สกัดกลิน่ และสารอันเป็ นประโยชน์
จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิ ดขึ้นอยู่ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)
จากนันน
้ าท่านชม “บ่ อนา้ สีฟ้า หรือ BLUE POND” บ่อน ้าสสีฟา้ ที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้ างเขื่อนนเพื่อไม่ให้
โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง โดยทีก่ ้ นบ่อน ้าแห่งนี ้จะมีแร่ธาตุที่เกิด
จากโคลนภูเขาไฟทาให้ มีสฟี า้ หรือเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ ที่โผล่ออกมาจากพื ้นผิวน ้า ทาให้ มคี วามสวยแปลกตาไปอีก
แบบ อีกทังสี
้ ของบ่อน ้าแห่งนี ้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาลอีกด้ วย

 พักที่ SOUNKYO KANKO HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี ้ ท่านจะได้ สมั ผัสกับการอาบน ้าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่าออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ า
การอาบน ้าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้ า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายอีกด้ วย

วันที่ 3

นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซ - พิพิธภัณฑ์ สาเก - หมู่บ้านราเมน - ช้ อปปิ ้ งย่ านทานูกโิ คจิ + ย่ านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ ต์ อ่ ิม
ไม่ อนั ้ ปูยกั ษ์ 3ชนิด
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมความงามของ "นา้ ตกกิงกะและนา้ ตกริวเซ" เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน ้าตกที่จดั ได้ วา่ เป็ น
วิววธรรมชาติที่สวยที่สดุ ติดหนึง่ ในร้ อยของญี่ปนุ่ น ้าตกทังสองแห่
้
งนี ้มีต้นน ้าอยูใ่ นเขตภูเขาโซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรง
ของสายน ้าที่ไหลรวมกันกลายมาเป็ นแม่น ้าอิชิคาริ ได้ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ สาเก โอโตโกยาม่ า” ซึง่ เป็ นสาเก
ที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปนุ่ เราจะได้ ชมความพิถีพิถนั ในการผลิตสาเกที่ขึ ้นชื่อแห่งนี ้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (มอบค่ าอาหารท่ านละ 1,000 เยน)
นาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านราเมน” ที่ประกอบด้ วยร้ านราเมนที่มชี ื่อเสียง 8 ร้ าน ที่ตา่ งแข่งขันกันทาราเมนของตนเองให้ อร่อย
ที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้ เป็ นที่
เลือ่ งลือไปทัว่ โลก จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ “เมืองซัปโปโร” ให้ ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน “ทานูกิโคจิ” ท่านจะได้ เลือกซื ้อสินค้ า
มากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้ องถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื ้อผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม เครื่ องสาอางค์
เป็ นต้ น และ “ย่ านซึซึกิโนะ” (SUSUKINO) ซึง่ เป็ น แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ า อุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคส์ เสื ้อผ้ า รองเท้ าแฟชัน่ มากมาย
และยังเป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยวนักชิม อีกทังยั
้ งมีร้านรวงทีข่ ายราเม็งมากมายจนได้ รับ
การขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ านราเม็งใจกลางเมืองซัปโปโร
 พักที่ ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ อิ่มไม่ อั้น “สุดยอดอาหารทะเล ปูยักษ์ 3ชนิด”
บริ การด้ วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่ าง” ทัง้ ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุ้งทะเล ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลองรสชาติสดใหม่จากทะเล
อีกทังยั
้ งมีเนื ้อหมู เนื ้อวัว ชันดี
้ พร้ อมผักสดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อนั ้

วันที่ 4

ทาเนียบรัฐบาลเก่ า - หอนาฬิกา - ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ “ซัปโปโร” เพื่อเข้ าชม “ทาเนียบรัฐบาลเก่ า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊ อคอเมริกาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทัง้
หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน
ตึกแดงหลังนี ้ใช้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ตอ่ เนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ ายไป ที่ทาการ
หลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึ
้ ง่ ตังอยู
้ ด่ ้ านหลังตึกแดงหลังนี ้ นาท่านผ่านชม “หอนาฬิกา” ซึง่ มีความเก่าแก่มากจนได้
กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง่ จากนันน
้ าท่านสู่ “ตลาดปลานิโจ” ตลาดอาหารทะเลทีใ่ หญ่ที่สดุ
ของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี ้รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”
เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ สว่ นใหญ่จะหาได้ จากทะเลแถบนี ้ทังสิ
้ ้น ซึง่ จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซื ้อที่ทา่ เรื อเลยทีเดียว ลูกค้ า
ส่วนใหญ่จะมีทงนั
ั ้ กท่องเทีย่ วในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้ านเข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ ้นชื่อเรื่ อ ง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลม่อน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันเดิ
้ นทางสู่ “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบโิ ตะพาร์ ค” ที่ถือเป็ นของฝากท้ องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของ
เกาะฮอกไกโด ท่านสามารถเดินชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่ ม แบบจาลองของโรงงาน และกระบวนการผลิต รวมทังศึ
้ กษา
ประวัติความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์นม พร้ อมทังเลื
้ อกชิม และเลือกซื ้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย นาท่านเดินทางสู่
“เมืองโอตารุ ” ชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920
ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี ้ได้ ถกู ใช้ เป็ นเส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุ
ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าว ให้ ทา่ นเดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และ
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และนาท่านสู่ “ถนนซาไกมาจิ” (Sakaimachi Street) ย่านช้ อปปิ ง้ สาคัญของเมืองตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากคลอง
โคตารุ ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ “ร้ านเครื่ องแก้ ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทังตลอดสองข้
้
างทางของ
ถนนซาไกมาจิ ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้ านชื่อดัง Le TAO มีให้ ทา่ นได้ ชิมลิ ้มลอง
หรื อ ซื ้อกลับกันมากมายหลายร้ าน อีกทังยั
้ งมีของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ทา่ นเดินชมได้ ตามอัธยาศัย บนถนนเส้ น
นี ้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้ วยร้ าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง รวมถึงร้ านที่อาหารซีฟดสดๆ
ู๊
 รับประทานอาหารเย็นแบบอิสระ เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ ANA HOLIDAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่ 5

สวนนา้ แร่ ฟุกดิ าชิ - ทะเลสาบโทยะ - ภูเขาโชวะชินซัง - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ ห้ างมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “สวนนา้ แร่ ฟุกุดาชิ” เป็ นหนึง่ ในบรรดาแหล่งน ้าแร่ผดุ ที่ผดุ ออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซึง่ ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน
100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปนุ่ จากนันน
้ าท่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปนโดย
ุ่
มีเส้ นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็ นอย่างมาก นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของ “ภูเขาโชวะชินซัง”
ภูเขาไฟน้ องใหม่ที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึง่ ระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมา เป็ นภูเขาโชวะ
ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบนั ภูเขาโชวะ อยูใ่ นการดูแลของรัฐบาลญี่ปนุ่ ในฐานะเป็ นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ ทา่ นเลือกซื ้อ
ขนม ของฝากท้ องถิ่น ณ จุดบริ การแห่งนี ้ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้ เห็นบ่อน ้าร้ อนที่มีควันพวยพุง่ ออกมาจาก
พื ้นหินพร้ อมกับกลิน่ กามะถัน ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพความงดงามอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทยี่ งั คงอยูช่ วั่ กัลป์ จากนันน
้ า
ท่านสู่ “ห้ างมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET)” ศูนย์รวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลก อาทิเช่น Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo พร้ อมด้ วยสินค้ าสาหรับทุกคนตังแต่
้ สนิ ค้ าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้ าทัว่ ไป
นอกจากนี ้ภายในห้ างยังมีศนู ย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้ าง อิสระทังช้
้ อป และ ชิมตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ GRAND TERRACE HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่ 6 สนามบินชิโตเซ่ - กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่ งของและสัมภาระให้เรี ยบร้อย)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
10.00 น. เหินฟ้าสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.30 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น อีกทังโรงแรมต่
้
างๆที่ระบุในรายการนี ้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตงั ้ ได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ยังคงไว้ ซงึ่ ระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของเส้ นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ
โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เดินทาง 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ ้นไป
ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
57,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
55,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)
8,000 บาท
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่)
-28,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

10-15 สิงหาคม 2561 (วันแม่แห่งชาติ)
อัตราค่ าบริการ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ ้นไป
ผู้ใหญ่
52,900 บาท
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
50,900 บาท
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
48,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)
8,000 บาท
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่ องบิน ลด (ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่)
-20,000 บาท
เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชันทั
้ ศนาจร)
o ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 5/3/2561)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่ค้ มุ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น ้าดื่มที่ญี่ปนท่
ุ่ านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด
้
4 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
o ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
o ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
o ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่า เครื่ องดืม่ ในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก เป็ นต้ น
o ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีบ่ ริ ษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
o ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
o ค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไม่พร้ อมคณะ หรื อเปลีย่ นคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้ จา่ ยกับเจ้ าหน้ าที่)
กรุณาแจ้ งอย่างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้ อมหน้ าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
o ค่าวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ประเภทท่องเที่ยวระยะสัน้ (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 10,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 5,000 บาท (นับจากวันทีส่ ง่ อีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่สง่ อีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันทีส่ ง่ อีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่สง่ อีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
o เนื่องด้ วยไม่ต้องยื่นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชดั เจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน

พร้ อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ , ที่น่ ังที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์
ควรแจ้ งพร้ อมสารองที่นงั่ หรื อ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็ นอย่ างช้ า)
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงราคาในกรณีที่มีผ้ รู ่วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ
o กรณีทา่ นมีการเดินทางด้ วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้ องรบกวนแจ้ งให้ กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ งเรื่ องไว้ จะไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษี ตวั๋ ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
o ค่าบริ การที่ทา่ นชาระกับทางบริ ษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชาระให้ กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ทา่ นไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปนได้
ุ่ ประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนนั
ุ่ น้ ทางรัฐบาล
ญี่ปนได้
ุ่ ประกาศเริ่ มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักใน
ประเทศญี่ปนเกิ
ุ่ น 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยื่นขอวีซา่ ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนือ
อานาจและความรับผิดชอบของบริ ษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทังหมด
้
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ ทา่ นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ทา่ นอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทาหน้ าที่ประสานงานและเจ้ าหน้ าที่จะทาการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานัก
อยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทาหน้ าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
o บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน , อุบตั ิเหตุ, ภัย
ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ ง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
o บริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ แล้ ว

