CODE:ITVJPNTG1

Hokkaido Lavender Lover ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ ฟูราโน บิเอะ 5วัน 3คืน
โปรโมชั่นสุดคุม!! แชออนเซ็น ทานบุฟเฟต BBQ+ขาปูยักษ 3ชนิด ฟรี WiFi on bus

บินหรู บินตรงสูชิโตเสะโดยสายการบินไทย THAI AIRWAY (TG) สะสมไมลได 50%
ซัปโปโร ศาลเจาฮอกไกโด โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ คลองโอตารุ โนโบริเบทสึ จิโกกุดานิ
ฟุราโน โทมิตะฟารม/ชิกิไซ ชมทุงลาเวนเดอร เมืองบิเอะ Patchwork road บอน้ําสีฟา ทานุกิโคจิ

*พักออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2คืน *อิสระฟรีเดยทองเที่ยว 1 วัน*
วันเดินทาง
12-16 มิ.ย.
17-21 มิ.ย.
16-20 ก.ค.
5 – 9 ส.ค.
23-27ส.ค.
31ส.ค.-4 ก.ย.
14-18 ก.ย.
21-25 ก.ย.
28ก.ย.-2 ต.ค.
30ก.ย.-4 ต.ค.
6-10 ต.ค.

ราคาผูใหญ
37,900
39,900
48,900
39,900
39,900
38,900
38,900
38,900
38,900
37,900
41,900

ราคาเด็ก2-6 ป

พักเดี่ยวเพิ่ม

(ไมเสริมเตียงพักรวมกับผูใหญ 2ทาน)

หองSGL

ราคาเด็ก 2-6 ป ลดทานละ 1,000 บาท
Infant ไมเกิน 2 ขวบ 9,000 บาท

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

ที่นั่ง
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

หมายเหตุ

14-18 ต.ค.
15-19 ต.ค.
17-21 ต.ค.
26-30 ต.ค.
29 ต.ค.-2 พ.ย.

วันที่หนึ่ง
19.30 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.30 น.

เที่ยง
บาย

41,900
39,900
41,900
41,900
41,900

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

30
30
30
30
30

สนามบินสุวรรณภูมิ
 พรอมกันที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ ขาออกชั้น 4 โซน D เคานเตอร D สายการบิน THAI AIRWAY
(TG) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็กกระเปา
 ออกเดินทางสู เดินทางสูสนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุนโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG670
สนามบินชิโตะเสะ – ซัปโปโร – ศาลเจาฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – โอตารุ –
โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ - ออนเซ็น  กลางวัน (Seafood Hotpot Set) ,เย็น
เดินทางถึง สนามบิน นิว ชิโตเสะ ทาอากาศยานนานาชาติของฮอก
ไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา ) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก
เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ
รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว
นําทานเดินทางสู ซัปโปโร
เมืองหลวงของภูมิภาคฮอกไกโด นําทานไป ศาลเจาฮอกไกโด เปน
ศาลเจาของศาสนานิกายชินโตประ
จําเกาะฮอกไกโด สรางขึ้นในป
ค.ศ 1869 และไดอัญเชิญเทพมาประทับทั้งหมด
4องค นอกจากนี้
ในชวงฤดูรอน วันที่
14-16 มิถุนายนของทุกป จะมีการจัดงาน
Hokkaido Jingu Reisai (Sapporo Festival) ซึ่งจะแหขบวนไปตาม
ถนน รอบๆเมือง ดวย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
เมนู Seafood Hot Pot Set
นําทานไปชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มี
ชื่อเสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรป แวดลอม
ไปดวยสวนดอกไม ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือใหทานไดเลือกซื้อ
เปนของฝากตามอัธยาศัย นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ เมืองทา
เจริญรุงเรืองในฐานะที่เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
เมืองทาเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอด
สองขางทาง ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้น
สวนใหญ ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพลมาจาก การทําการคาระหวาง
ประเทศญี่ปุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทาน
เที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมี
เสนหชวนใหคนหา ดวยความเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต
2 ฝง
คลองที่ยังคงความเปนญี่ ปุนแบบดั้งเดิม คลองโอตารุสรางเพื่อให
เรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริม
คลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนาเรือใหญจึงเปลี่ยนไปเขาทาที่
ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลอง
เหลานี้ จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ และพิพิธภัณฑ
นําทานเที่ยวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มี
ชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอ
ตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มีชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกว

ค่ํา

ตางๆ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี ใหทานไดทองไปในดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวี ที่
แสนออนหวาน ชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทํา
ใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา
3,000 แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดวย ทานสามารถเลือกกลองใส
ตุกตาเซรามิกและเพลงมาประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุนและเพลงสากลมาอัดเปนซีดี
โปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ใหทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานได
ทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบดวยตัวทานเอง สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู เมืองโนโบริเบ ท
สึเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติที่งดงามไมวาจะเปนตนไม,ทะเลสาบ,หนองบึงและแหลมรูปรางแปลกตา
มากมาย นําทานชม จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไมดับจึง
กอใหเกิดน้ําพุรอนและบอโคลนเดือดอันเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ยังคงอยู
ชั่วกัลป
 รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออน
เซ็น (Onsen) น้ําแรในสไตลญี่ปุนที่มี สีและแรธาตุที่แตงตางกันไปในแตละพื้นที่
ใหทานไดลงไปแชในบอน้ํารอนธรรมชาติดวยรางการเปลือยเปลา เพื่อเพิ่มความผอนคลายใหรายการและบํารุง
ผิวพรรณใหดูเปลงปลั่ง เรียบเนียน และยังมีสวนชวยในเรื่องของการบรรเทาอาการเจ็บปวยตางๆไดอีกดวย

ที่พัก: Noboribetsu Manseikaku hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เชา

ฟูราโน - โทมิตะฟารมหรือชิกิไซโนโอกะ – ชมทุงลาเวนเดอร - เมืองบิเอะ - Patchwork road –
บอน้ําสีฟา Blue Pond – ซัปโปโร - ชอปปงทานุกิโกจิ
 เชา,กลางวัน ,เย็น (บุฟเฟต BBQ ขาปู 3ชนิด ไมอั้น)
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

นําทานเดินทางสู เมืองฟูราโน เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการชมดอกไม นําทานไปชม โทมิตะฟารม ฟารมลาเวน
เดอร แหงแรกของเมืองฟุราโนซึ่งที่นี่ทานจะไดพบกกับทุงดอกลาเวนเดอรสีมวงแขงกั นสงกลิ่นหอมยวนใจและ
ตื่นตาไปกับแปลงดอกที่ตั้งใจปลูกดอกไมทั้งัหมด 7สี 7สายพันธุเรียงรายเปนแปลงยาวเปรียบเสมือนสีของสายรุง
ตัดกับสีของทองฟา แลดูสวยงามละลานตา นอกจากจะเก็บภาพสวยๆของดอกไม แลว ที่นี่ยังมีผลิตภั ณฑ จากลา
เวนเดอรทั้งของใชจําพวกน้ําหอม สบูดอกลาเวนเดอรแหงหรือของกินอยางน้ํากลิ่นลาเวนเดอร พุดดิ้งลาเวน
เดอรและที่พลาดไมได คือไอศครีมลาเวนเดอรที่ความหอมหวานจะชวยดับรอนไดเปนอยางดี รวมถึงของที่ระลึก
อื่นๆที่มีใหเลือกช็อป มีทั่วทุกจุดในฟารม*ชวงที่ชมลาเวนเดอรคือชวงเดือนมิถุนายน -กลางเดือนสิงหาคม ทั้งนี้
จะบานหรือโรยขึ้นอยูกับสภาพอากาศในวันเดินทาง กรณียังไมมีดอกไมหรือยังไมเปดชมจะพาไปฟารมชิกิไซแทน
หมายเหตุ: (กรุปเดินทางเดือนกันยายน - ตุลาคม จะเปลี่ยนไปเที่ยวฟารมชิกิไซโนะโอกะแทน)
ฟารมชิกิไซโนะโอกะ ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามของทุงดอกไมใดในแบบพาโนรามา ใหทานได พลิดเพลินกับ
สีสันและกลิ่นหอมของมวลดอกไมกวา 10 สายพนัธุอาทิ ทิวลิป, ซัลเวียร,ดอกทานตะวัน เปนตน ที่จะสลับ
สับเปลี่ยนกันอวดสีสัน บานสะพรั่งตามแตฤดูกาล

เที่ยง
บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) Japanese Set
นําทานเดินทางสูเมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยบูริเวณตอนกลางของเกาะฮอก
ไกโด ที่ไดชื่อวา “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมือง
เล็กๆที่มีความสวยงามที่ตั้งอยูบนเนินเขา ชม Patchwork road อยูทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง เปนเสนทางชมทุงนา เนินเขาสีทองอรามสลับ
กับสีเขียงและน่ําตาล มีตนไมและเนินเขาที่โดงดังจากภาพยนตโฆษณาหลาย
ชิ้น สองขางทางเต็มไปดวยยทุงขาวบารเลยสีเหลืองทองตัดสลับกับไร
ขาวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสด เปนสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถายรูปและบันทึกไวนความทรงจํา จากนั้นนํา
ทานไปชม บอน้ําสีฟา Blue Pond หรือสระสีฟาแหงนี้ เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได
ไมนานของฮอกไกโด ตั้งอยูใจกลางเมืองบิเอะ ชื่อเสียงที่ทําใหนักทองเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น เปน
เพราะน้ําสีฟาที่สดใสเกินกวาบอน้ําตามธรรมชาติทั่วไป และตอไมสูงจํานวนมากที่สะทอนใหเห็นความใสแปลกตา
ที่แสนพิเศษของน้ําในบอสระสีฟานี้เกิดขึ้นดวยความบังเอิญหลังการสรางเขื่อนเพื่อปองกันการเกิดโคลนถลมจาก
ภูเขาไฟบริเวณใกลเคียงที่ไดระเบิดไปแลวครั้งหนึ่ง น้ําสวนที่ถูกกั้นออกจากเขื่อนกักเก็บรวมกันจนเกิดเปน Blue
Pond ในทุกวันนี้ โดยปจจุบันยังไมอาจอธิบายถึงที่มาของสีฟาของน้ําไดแนชัด แตจากการตรวจสอบพบแรธาตุ
อลูมิเนียมไฮดรอกไซดในน้ําซึ่งสะทอนใหเห็นความยาวคลื่นที่สั้นกวาของแสงสีฟาเชนเดียวกับชั้นบรรยากาศโลก
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ซัปโปโร อิสระให ชอปปง ยานทานุกิโกจิ เปนยานที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของ
ซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่ําคืนที่บรรดาปายไฟโฆษณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ
บริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี ทั้งไน ท คลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา
4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิฟตไป แตก็มีพนักงานออกมาเรียกแขกเสนอ
เมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปงยานซูซูกิโนะได

ค่ํา

 รับประทานอาหาค่ําที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พิเศษ BBQ YAKINIKU+ขาปู 3 ชนิด แบบไมอั้น

ที่พัก: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกลเคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สี่

ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบริการพาไปชม) หรือทานสามารถอิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย
 เชา

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
(มื้อที่6)
อิสระฟรีเดยทองเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันหรือทานสามารถไปชมตลาดปลาโจไก
ได
หมายเหตุ : มีบริการรถและไกดไปตลาดปลาโจไก กรณีทานประสงคไปตลาด
ปลา กรุณาแจงกับไกดในวันแรกของการเดินทาง เนื่องจากรถมีที่นั่งกัดไมมี
คาใชจายในการเดินทาง
ตลาดปลาโจไก อิจิบะ เปนตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร เปนตลาดที่คึกคักและมากมายไปดวย
ของฝากของดีของซัป โปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด ทานสามารถรับประทานอาหารทะเลแบบสดๆ ที่
ราน ราคาไมแพง ที่สั่งตรงมาจากที่ตางๆของออกไกโด และทานสามารถซื้ออาหารทะเลและของฝากตางๆได
ที่นี่ โดยทางรานจะทําแพ็คเก็จอยางดีไปสงที่โรงแรมของเชาวันเดินทางกลับ
(อิสระอาหารเที่ยงตาม
อัธยาศัย ใหทานเลือกชิมอาหารทะเลสดๆ)
จนไดเวลานําทานมาสงที่โรงแรมและหรือ JR ทาวนเวอร
อิสระใหทานอิสระชอปปง หรือเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวอื่น ๆ ตามอัธยาศัยอาทิเชน
ตึกทําเนียบรัฐบาลเกา หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) ในภาษาญี่ปุนแปลวา อิฐสีแดง เริ่มกอสรางเมื่อป พ.ศ.
2416 เปนอาคารในสไตลนีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐ
ไปจํานวนมากกวา 2.5 ลานกอน ตึกแดงหลังนี้ใชเปนที่ทําการรัฐบาลฮ
อกไกโดตั้งแตป พ.ศ.2429 ซึ่งผูวาราชการคนแรกที่ไดทํางานในตึกนี้
คือ มิจิโตชิ อิวามูระ ( Michitoshi Iwamura) แลวใชงานตอเนื่อง
ยาวนานถึง 80 ป กอนที่จะยายไปที่ทําการหลังใหมเปนอาคารทันสมัย
สูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยูดานหลังตึก
สวนโอโดริ เปนสวนที่ไดถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเปนเทศกาลที่
ยิ่งใหญ สามารถดูดนักทองเที่ยวทํา
รายไดใหแกฮอกไกโดมากมาย มีหิมะที่
งดงามและการแกะสลักน้ําแข็งที่
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากญี่ปุน
และทั่วโลกไดมากกวา 2 ลานคน
หอนาฬิกาซัปโปโระ
เปนสถานที่
ทองเที่ยวซึ่งเปนอาคารที่สรางขึ้นจาก
ไม ตั้งอยูในเขตจูโอ เมืองซัปโปะโระ
เมืองใหญที่สุดของจังหวัดฮกไกโด ทาง
ตอน เหนือของประเทศญี่ปุน ออกแบบดวยศิลปะแบบอเมริกันเปนที่รูจักในฐานะ
สัญลักษณของเมือง และเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศแทบทุกคน ซึ่งนาฬิกาบนหอ
ยังคงเดินอยางเที่ยงตรง และมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง
อาคารเจอารทาวเวอร (JR TOWER)
เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจอาร ซัปโปโร
เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร มีราน BIG CAMERA จําหนายกลองดิจิตอล ,
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิคส ,ราน100เยน,ราน UNIQLO ขายเสื้อผาแฟชั่นวัยรุน ,ราน MATSUMOTO
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสําอาง อาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38 เรียกวา T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับ ความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรไดกวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ จากกลุมตึก ยาน
ซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป น ศูนยรวมรานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ
10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยาน ซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้ น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000
เยน)
ยานซูซูกิโนะ ตั้งอยูในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใตดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยูถัดลง มาทางใตของ
สวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป นยานที่คึกคักและมี ชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะ
ในยามคํ่าคืนที่มีการเป ดไฟตามปายไฟโฆษณาสีสัน ตางๆ บนตึกที่ตั้งอยูในยานแหงนี้ นอกจากนั้นยังเปน
แหลงชอปปง รานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรีตางๆ ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ สถาน

อาบอบนวด มากกวา 4,000 ราน ตามตรอกซอกซอย จึงไมแปลกที่นักทองเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แหงนี ทานุกิโคจิเปนแหลงชอปป งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็อก
ถนน มีรานคาตั้งเรียงรายอยูกวา 200 รานคาตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตก อยูระหวางสถานี Subway
Odori และ Susukin เพื่อไมเป นการรบกวนเวลาของทาน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
(อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย)

ที่พัก: Vessel inn Sapporo Nakajima Park หรือระดับใกลเคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5-7วันกอนวันเดินทาง)

วันที่หา

ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชิโตเสะเพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น

 เชา

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุนเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 31.50 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น
บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และ
ผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือ
ใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุน) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว
- หรือสงจอยทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงคเดินทางตอ)
โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการ
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท คาทัวรสวนที่เหลือชําระ 25 วันกอนออกเดินทาง
**สําคัญ**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและ
เขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

กรณีทานมีเลขบัตรสมาชิก Royal Orchid Plus รบกวนแจงพรอมสงสําเนาพาสปอรต สะสมไมลได50%

4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินเปนราคาโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ไดทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ
ไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะ

แลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ
และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ตั๋วกรุปคลาสประหยัดไมสามารถอัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจได
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 30 กิโลกรัม และ คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการ
เรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
6.อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. คาทิปไกด คนขับรถ ทานละ 3,500 เยน ตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจจากทาน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
3.
ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4.
เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัท ฯ และ เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 25ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประทวง , การนัดหยุดงาน ,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 10วันกอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาใน
การทองเที่ยวและ ชอปปงแตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวด/คน/วัน ในวันทําทัวรเต็มวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง รวมจํานวน
2ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด
นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

