ซัปโปโร-โอตารุ -บิเอะ-เนินสีฤดู
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1
โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)
ชม “โทมิตะฟาร์ ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ ท่ามกลางทุง่ ดอกไม้ นานาชนิด
รวมถึงชมเนินทุง่ ดอกไม้ นานาชนิดหลากสีสนั สดใสสุดสวยดุจดังภาพวาด ณ “เนินสีฤดู” และสัมผัส
ธรรมชาติด้วยการ “นังรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้ นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก
ซือของฝากท้ องถินทีมีชือเสียงทีสุดของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ”

ทัวร์ คุณภาพบริการนําดืมญีปุ่น...ราคารวม VAT แล้ วเรียบร้ อย
**กําหนดการเดินทาง**

15-19 กรกฎาคม 2563

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
21.00 น.
พร้ อมกันทีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
เจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่อนขึนเครื อง
23.55 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ620
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัวโมง / เวลาท้ องถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
[บริการท่ านด้ วย >> เซ็ตอาหารร้ อนเมนไก่
ู +นําดืมบนเครือง มือเช้ า สําหรับทุกท่ าน ]
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันทีสอง

เนินพระพุทธเจ้ า - นังกระเช้ าภเขาเทนงุ
- เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ ู
ดิวตีฟรี - อิออนพลาซ่ า

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

08.25 น.

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว

นําท่านชม เนินพระพุทธเจ้ า ตังอยูท่ างทิศใต้ ของเมืองซัปโปโร ถือว่าเป็ นผลงานการสร้ างชินเอกอีกชินหนึง
ของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญีปุ่ น มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้ อมรอบรูปปั นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง
13.5 เมตรและมีนําหนัก 1500 ตัน บริเวณรอบๆรายล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทีจะ
สามารถเห็นต้ นลาเวนเดอร์ ล้อมรอบรูปปั นพระพุทธรูป ซึงเป็ นการผสมผสานทีลง สร้ างไว้ เพือเป็ นพุทธศิลป์ให้
คนรุ่นต่อๆไป เพือสักการบูชา
นําท่านมุง่ หน้ าสู่ ภเขาเทนงุ
เปลียนอิริยาบถในการชมวิวมุมสูงด้ วยการ นังกระเช้ าภเขาเทนงุ
ขึนไปยังยอด
ู
ู
เขาเทนงุ ทีความสูง 271 เมตร ใช้ เวลาเพียง 4 นาที เป็ นจุดชมวิวทีสามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรื อ และ
อ่าวอิชิการิได้ ทงหมด
ั
ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟทีสว่างไสว นอกจากนียังมีร้านขายของทีระลึก และ
ภัตตาคารหรูสําหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้ อมๆกัน
เทียง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ทีมีความยาว 1,140 เมตร และเชือมต่อกับอ่าวโอตารุ
ซึงในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื องฟู คลองแห่งนีได้ ถกู ใช้ เป็ น
เส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริเวณปากอ่าว ให้ ท่านเดินเล่น
พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ทีสวยงาม
นําท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ ย่านช้ อปปิ งสําคัญของเมืองตังอยูไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึงเป็ นทีตังของ “ร้ าน
ิ
เครื องแก้ ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬกาไอนํ
าโบราณ” อีกทังตลอดสองข้ างทางของถนนซาไกมาจิ
ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิงร้ านชือดัง Le TAO มีให้ ท่านได้ ชิมลิม
ลอง หรื อ ซือกลับกันมากมายหลายร้ าน อีกทังยังมีของทีระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ท่านเดินชมได้ ตาม
อัธยาศัย บนถนนเส้ นนีเชือมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้ วยร้ าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง
รวมถึงร้ านทีอาหารซีฟดสดๆ
ู๊
จากนันนําท่านช้ อปปิ ง “สินค้ าเครืองสําอางค์ อาหารเสริม เครืองประดับ
คุณภาพดีทร้ี านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซือสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย ซึงมีสนิ ค้ าให้ เลือกซือ
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เครื องสําอางแบรนด์ดงั ทังของต่างประเทศและแบรนด์ดงั ของญีปุ่ น หรื อว่าจะเป็ น
อาหารเสริมคุณภาพดีซงไม่
ึ สามารถหาซือจากทีไหนได้ นอกจากร้ านค้ าปลอดภาษีเท่านัน
นําท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่ า ศูนย์รวมแห่งสินค้ านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญีปุ่ น ผลไม้ และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ ท่านเลือกซือสินค้ าและของฝากได้ ตามอัธยาศัย
คํา
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันทีสาม

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ตลาดปลานิโจ+ย่ านทานกิู โคจิ - พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร –
ย่ านซึซกึ โิ นะ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

เช้ า

เทียง
บ่าย

คํา

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบโิ ตะพาร์ ค ทีถือเป็ นแหล่งของฝากท้ องถินทีมี
ชือเสียงทีสุดของเกาะฮอกไกโด บริเวณทางเข้ าท่านจะได้ สมั ผัสธีมการจัดแสดงตกแต่งสถานทีได้ อย่างสวยงาม
ิ ผลิตภัณฑ์ทีขึนชือของทีนีคือคุ้ก
ราวกับเมืองในเทพนิยาย และมีมมุ ยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หน้ าหอนาฬกา
กี Shiroi Koibio คุ้กกีเนยสอดไส้ ช็อกโกแลตขาวทีแสนอร่อย ให้ ท่านเลือกชิม และเลือกซือช็อคโกแลตแบบ
ต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย นอกจากนียังมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลทีเคยเป็ นสถานทีแข่งขัน
ฟุตบอลท้ องถิน J-League อีกด้ วย
นําท่านสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลทีใหญ่ทีสุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนีสร้ างขึนเมือ ปี ค.ศ.
1903 และตลาดแห่งนีรู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลทีจับได้ สว่ นใหญ่จะหา
ได้ จากทะเลแถบนีทังสิน ซึงจะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือทีท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้ าส่วนใหญ่จะมีทงั
นักท่องเทียวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้ านเข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยกันเสมอ ทีนียังขึนชือเรื อง ไข่หอย
เม่นและไข่ปลาแซลม่อน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดปลานิโจ (มอบค่ าอาหารท่ านละ 1,000 เยน)
ิ เกมส์
จากนันนําท่านสูย่ า่ น ทานกิู โคจิ ท่านจะได้ เลือกซือสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื องใช้ ไฟฟ้า นาฬกา
กล้ องถ่ายรูป ของฝากของทีระลึก เสือผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม เครื องสําอางค์ เป็ นต้ น นําท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์
ซัปโปโร เปิ ดเมือปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลัน ภายในพิพธิ ภัณฑ์จะแนะนําประวัตขิ องเบียร์ ในญีปุ่ น
และกระบวนการขันตอนการผลิตเบียร์ มาจัดเป็ นนิทรรศการ ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็ นทีตังของสวนเบียร์ ซปั โปโร
(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้ วยร้ านอาหาร 2 ร้ าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มี
บรรยากาศสบายๆกับการดืมเบียร์ (ท่านสามารถซือเบียร์ ในราคาพิเศษได้ ทีนี)
นําท่านสู่ ย่ านซึซกึ ิโนะ ซึงเป็ น แหล่งช้ อปปิ งสินค้ า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสือผ้ า รองเท้ าแฟชันมากมาย และ
ยังเป็ นแหล่งรวมร้ านอาหารมากมายนับพันเต็มไปด้ วยนักท่องเทียวนักชิม อีกทังยังมีร้านรวงทีขายราเม็ง
มากมายจนได้ รับการขนานนามว่า ตรอกราเมง หรือ “ราเม็งโยะโคะโจ” ถนนแห่งร้ านราเม็งใจกลางเมืองซัป
โปโร
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
@ เลือกซือเมนเสริ
ู ม : บุฟเฟ่ ต์ อมิ ไม่ อัน “สุดยอดอาหารทะเล ปยัู กษ์ 3ชนิด”
จ่ ายเพิมท่ านละ 1,900 บาท *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***
บริการด้ วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่ าง” ทัง ปสุู ไว ปขน
หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุ้งทะเล ให้ ท่านได้ ลมลองรสชาติ
ิ
ู และปทาราบะ
ู
สดใหม่จากทะเล อีกทังยังมีเนือหมู เนือวัว ชันดี พร้ อมผักสดๆ บริการแบบอิมไม่อนั
**กรุ ณาแจ้ งซือบริการเสริมดังกล่ าวก่ อนเดินทางเท่ านัน...เพือยืนยันการได้ รับบริการและราคาตามที
ระบุ**

 พักที APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันทีสี

เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ ม(ทุ่งลาเวนเดอร์ ) - นังรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ เนินสีฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่ อนําสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์ เล็ต

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

เช้ า

เทียง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพือนําท่านเข้ าสู่ "โทมิตะฟาร์ ม" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ไฮไลท์ ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ทีดึงดูดให้ นกั ท่องเทียวมากมายมาเทียวชม และถ่ายรูปเป็ นทีระลึกอย่าง
เต็มอิมท่ามกลางดอกไม้ หลากสีสนั ทีแข่งกันบานไม่เพียงแค่ท่งุ ลาเวนเดอร์ เท่านัน ภายในสวนยังมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไม้ เรื อนกระจก ต้ อนรับผู้มาท่องเทียว รวมถึงผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพ และบํารุงผิวพรรณ ชัน
ยอด ทีสกัดกลินและสารอันเป็ นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิ ดขึนอยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)
จากนันนําท่านมุง่ หน้ าสู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพิเศษชือ โนโรโกะ รถไฟขบวนนีให้ บริการระหว่าง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที Furano จะให้ บริการเฉพาะหน้ าร้ อนช่วงทีดอกลาเวนเดอร์ บาน ทีพิเศษคือ
รถไฟขบวนนีจะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็ นขบวน Open-air มีทีนังพิเศษเก้ าอีจะหันข้ างออกชมวิว
ด้ านข้ างแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุง่ ดอกไม้ อนั งดงามและธรรมชาติอนั แสนบริสทุ ธิ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ เนินสีฤดู (Shikisai no Oka) เนินเขากว้ างใหญ่ทีมีดอกไม้ นานาพันธุ์นบั 10 ชนิดปลูกเรี ยงรายสลับสี
กันเป็ นแนวยาว ให้ ท่านได้ เดินลัดเลาะตามทุ่งถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนั ของดอกไม้ ทีไกลสุดลูกตา
ระหว่างกลางเดือนมิ ถนุ ายน-สิ งหาคม ทางสวนจะทําการจัดสรรปลกดอกไม้
นานาชนิ ดสลับสีสนั ให้เห็นอย่าง
ู
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia และอืนๆอีกมากมายทีเวียน
สลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นทีระลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึนอยู่กบั
สภาพอากาศ)
จากนันนําท่านชม บ่ อนําสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อนําสสีฟ้าทีเกิดจากความบังเอิญทีเกิดจากการสร้ า
เขือนนเพือไม่ให้ โคลนภูเขาไฟทีเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมือปี ค.ศ.1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง โดยที
ก้ นบ่อนําแห่งนีจะมีแร่ธาตุทีเกิดจากโคลนภูเขาไฟทําให้ มีสีฟ้าหรื อเขียวมรกตสดใส และมีกิงไม้ ทีโผล่ออกมาจา
พืนผิวนํา ทําให้ มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทังสีของบ่อนําแห่งนีจะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่
ฤดูกาลอีกด้ วย
นําท่านเดินทางสู่ ห้ างมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต ศูนย์รวมสินค้ าแบรนด์เนมชือดังจากทัวโลก อาทิเช่น Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo พร้ อมด้ วยสินค้ าสําหรับทุกคนตังแต่สนิ ค้ าแฟชันหญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา

และสินค้ าทัวไป นอกจากนีภายในห้ างยังมีศนู ย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้ าง อิสระทังช้ อป และ ชิมตาม
อัธยาศัย
คํา
 รับประทานอาหารคําแบบอิสระ เพือให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันทีห้ า

สนามบินชิโตเซ่ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจเช็คสิ งของและสัมภาระให้เรี ยบร้อย)
จากนันนําท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
09.40 น.
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทียวบินที XJ621
15.35 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี ยม
[บริการท่ านด้ วย >> เซ็ตอาหารร้ อนเมนไก่
ู +นําดืมบนเครือง มือกลางวัน สําหรับทุกท่ าน]
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น อีกทังโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับย่าน และสถานทีตัง ได้ ตามความเหมาะสม
ทังนียังคงไว้ ซงระดั
ึ บในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคํานึงถึงความสะดวกของเส้ นทางระหว่างการนําเทียวเป็ นสําคัญ โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

กําหนดการเดินทาง 15-19 กรกฎาคม 2563
อัตราค่ าบริการ สําหรับคณะ 30 ท่านขึนไป
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดียวจ่ายเพิม (จากราคาผู้ใหญ่)
ไม่ใช้ ตวเครื
ั องบิน ลด (ทังเด็กและผู้ใหญ่)

29,900 บาท
29,900 บาท
27,900 บาท
6,000 บาท
-10,000 บาท

เด็กทารก อายุตํากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัวก่อนทําการจองค่ะ
@ทีนังตัวกรุ๊ป สายการบินจะจัดทีนังเป็ นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@
หากลกค้
ู ามีความต้องการซื อระบุหมายเลขทีนังล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายเพิมเติ มเริ มต้น 400 บาท/ท่าน/เทียว

อัตราค่ าบริการนีประกอบด้ วย 2 ส่ วน
1.ค่าทัวร์ รวมภาษี มลู ค่าเพิม (ไม่รวมถึงตัวเครื องบิน)
2.ค่าตัวเครื องบิน (สินค้ ายกเว้ นภาษีมลู ค่าเพิมตามกฎหมาย)
เงือนไขการสํารองทีนัง / ชําระเงิน / การยกเลิก
o กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
o ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจําท่ านละ 10,000 บาท (นับวันทีส่งเมลแจ้ งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับวันทีส่งเมลแจ้ งยกเลิก)
o เนืองด้ วยไม่ต้องยืนวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ น ทางบริษัทฯ จะไม่ทําการเก็บเอกสารจริงใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุ
ห้ องนอน, อาหารทีไม่ สามารถทานได้ ต้ องแจ้ งพร้ อมสํารองทีนัง หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้ า
อัตราค่ าบริการนีรวม
o ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% + หัก ณ ทีจ่าย 3% (เฉพาะค่าทัวร์ )
o ตัวเครื องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชันทัศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมนํามันทีสายการบินเรี ยกเก็บ (คํานวณ ณ วันที 7/1/2563)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีได้ ระบุไว้ ในรายการ
o โรงแรมทีพักตามระบุไว้ ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่ค้ มุ ครองเด็กอายุตํากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั เิ หตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o นําดืมทีญีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด 3 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไม่ รวม

o ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถทีญีปุ่ น 2,000 บาท/ท่ าน/ทริป ชําระกับเจ้ าหน้ าทีส่ งทัวร์ ณ สนามบิน
(หากบริ การดี ท่านมีความประทับใจ สามารถให้ สินนําใจเพิมเติมได้ กบั มัคคุเทศก์โดยตรง)
ค่าทําหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีสังมาในห้ องพัก เป็ นต้ น
ค่าอาหารและเครื องดืมทีสังพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
หรื อ ซือนําหนักกระเป๋ าเพิมล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิม 750 บาท/เทียว/ท่าน)
o ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว

o
o
o
o

o ค่าเปลียนแปลงตัว กรณีไป-กลับไม่พร้ อมคณะ หรื อเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้ จ่ายกับเจ้ าหน้ าที)
กรุณาแจ้ งอย่างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้ อมหน้ าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
o ค่าธรรมเนียมนํามันทีทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิมเติมในภายหลัง
o ค่าวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ น ประเภทท่องเทียวระยะสัน (สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนหรื อยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางตํากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผ้ รู ่วมเดินทางไม่ถงึ จํานวนทีระบุ)
o กรณีทา่ นมีการเดินทางด้ วยตัวเครื องบินภายในประเทศต้ องรบกวนแจ้ งให้ กบั เราทราบ ณ วันทีสํารองทีนัง หากไม่มีการแจ้ งเรื องไว้ จะไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตัวเครื องบินดังกล่าวได้
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษี สนามบินทุกแห่งและภาษี ตวทุ
ั กชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัวเครื องบินขากลับซึงยังไม่ได้ ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
o ค่าบริการทีท่านชําระกับทางบริ ษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษัทฯได้ ชําระให้ กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนันหากท่านมีเหตุอนั ใดทีทําให้ ทา่ นไม่ได้ ทอ่ งเทียวพร้ อมคณะตามรายการทีระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
o ทางรัฐบาลญีปุ่ นได้ ประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญีปุ่ นให้ กบั คนไทยทีมีวตั ถุประสงค์เพือการพํานักระยะสันในประเทศญีปุ่ นนัน ทางรัฐบาล
ญีปุ่ นได้ ประกาศเริมบังคับใช้ ในวันที 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญีปุ่ นได้ 15 วัน (หากผู้ยืนประสงค์จะพํานักใน
ประเทศญีปุ่ นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อืนๆ จะต้ องยืนขอวีซา่ ตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึงอยูน่ อกเหนือ
อํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทังหมด
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ทา่ นอืนๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหน้ าทีประสานงานและเจ้ าหน้ าทีจะทําการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวทีพํานัก
อยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้ าทีช่วยเหลือเจรจา แต่อํานาจสิทธิขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสดวิ
ุ สยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัย
ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ
o บริษัทฯ จะทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริษัทขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสําคัญ
o เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ แล้ ว

