ไฮไลท์ ของโปรแกรม
 บินตรง กรุ งเทพฯ - ซิโตเซะ เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง
และ ฟรี น้ าํ หนักกระเป๋ าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม
 พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว พร้อมอาหารเช้า พักอาซาฮิคาว่า 1 คืน / ซัปโปโร 2 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก สระนํ้าสี ฟ้า (Blue Pond) ศาลเจ้าฮอกไกโด ชมคลองโอตารุ
พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร หอนาฬิกาไอนํ้า อาคารที่ทาํ การรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร
สวนโอโดริ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL
 เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมปูยกั ษ์

วัน โปรแกรมการเดินทาง
1

2

3
4

เช้ า กลางวัน เย็น

ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ – Aeon Mall Asahikawa
พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ (Aoiike)
หรื อ สระนํ้าสี ฟ้า (Blue Pond) – เมืองฟุราโน่ – เมืองซัปโปโร – ถนนทา
นุกิโคจิ
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้วและกล่องดนตรี –
นาฬิกาไอนํ้า – มิตซุย เอ้าท์เลต – เมืองซัปโปโร – อาคารที่ทาํ การรัฐบาล
เก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – ย่านซึซึกิโนะ
ตลาดซัปโปโรโจไง– ศาลเจ้าฮอกไกโด – สนามบินซิโตเช่ –
ท่าอากาศยานดอนเมือง



-

-





-









-



โรงแรมทีพ่ กั
ASAHIKAWA TOYO
HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
VESSEL INN SAPPORO
NAKAJIMA PARK
หรื อระดับเทียบเท่า
VESSEL INN SAPPORO
NAKAJIMA PARK
หรื อระดับเทียบเท่า
-

กําหนดการเดินทาง
4 - 7 เม.ย. 61
เดือนเมษายน 61

7 – 10 เม.ย. 61
10 – 13 เม.ย. 61
13 – 16 เม.ย. 61

29,900 .31,900 .33,900 .35,900 .-

วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซะ – Aeon Mall Asahikawa

03.00 น.

คณะ พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาคารผูโ้ ดยสายขาออก ชั้น 3
เคาน์เตอร์ 5
สายการบิ น NOKSCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินนิวชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW 931 (บริการอาหารและนํา้ ดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง/ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

06.00 น.
14.40 น.

นําท่านเดินทางสู่ Aeon Mall Asahikawa ตั้งอยูห่ น้าสถานีรถไฟ JR Asahikawa เป็ นศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนํา
ต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้าคุณภาพดี
ราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
อย่างจุใจ
คํ่า อิสระอาหารมือ้ คํ่า เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั ASAHIKAWA TOYO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

พิพธิ ภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ า สาเก – เมืองบิเอะ – สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรือ สระนํา้ สี ฟ้า (Blue
Pond) – เมืองฟุราโน่ – เมืองซัปโปโร – ถนนทานุกโิ คจิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (1)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/-)
นําท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ า สาเก เป็ นพิพิธภัณฑ์แนะนํานักท่องเที่ยวถึงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของการบ่มสาเกในเมือง Asahikawa นอกจากสาเกแล้ว ยังมีอุปกรณ์ที่มีคุณค่าและงานเขียนตั้งแต่
สมัย Edo เช่น Ukiyo-e งานเขียนบนแผ่นไม้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ Biei เป็ นเมืองเล็กๆ
ล้อมรอบด้วยภูมิทศั น์ที่งดงามของภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ วิธีที่จะเพลิดเพลินไปกับเสน่ห์ของเมืองนี้
คือ การขี่จกั รยาน หรื อขับรถผ่านเนินเขา และเยีย่ มชมทุ่งดอกไม้ระหว่างทาง นําท่านเดินทางสู่ สระอะโออิ
เคะ (Aoiike) หรือ สระนํา้ สี ฟ้า (Blue Pond) ตั้งอยูฝ่ ั่งซ้ายของแม่น้ าํ บิเอะกาวา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองบิเอะ นอกเมืองนํ้าพุร้อนชิโรกาเนะ (Shirogane Onsen) ห่างจากเทือกเขา Tokachi ประมาณ 2.5
กิโลเมตร ตั้งชื่อตามสี ของนํ้าที่เกิดจากแร่ ธาตุตามธรรมชาติ โดยเกิดขึ้นจากการกั้นเขื่อนเพื่อป้ องกันไม่ให้
โคลนภูเขาไฟโทคาชิ ที่ปะทุข้ ึนเมื่อปี 1988 ไหลเข้าสู่ เมือง จากลานจอดรถใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีในการเดิน
ผ่านป่ าไปยังสระนํ้า อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปเก็บความประทับใจ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เมือง
เล็กๆ ที่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงเวลาที่เป็ นหิ มะ ก็จะเป็ นลานหิ มะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร (SAPPORO) จากนั้น นําท่านเดินทางสู่ ถนนทานุกโิ คจิ เป็ นย่านการค้า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพ้นื ที่ท้ งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่าง
ร้านขายกิโมโน เครื่ องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่า
วัยรุ่ นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตูห้ นีบตุก๊ ตามากมาย ร้อนดองกี ร้าน 100 เยน นอกจากนั้นที่นี่ยงั มี
การตกแต่งบนหลังคาด้วยตุก๊ ตาทานุกิขนาดใหญ่อีกด้วย
คํ่า อิสระอาหารมือ้ คํ่า เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน
และให้ ท่านได้ เลือกชิมอาหารร้ านอร่ อย
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เช้ า

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิ กาไอนํา้ – มิตซุย
เอ้าท์ เลต – เมืองซัปโปโร – อาคารทีท่ าํ การรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาโบราณ – สวนโอโดริ –
JR TOWER – ย่ านซึซึกโิ นะ

รับประทานอาหารเช้ าทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (3)
(อาหารเช้ า/ อาหารกลางวัน/ เย็น)
นําท่านออกเดินทางสู่ “เมืองโอตารุ ” ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทาง
ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายของ
ญี่ปุ่น “โอตารุ ” เป็ นเมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส
จากนั้น
นําท่านแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อน
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยคุ อุตสาหกรรมการขนส่ งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการ
ขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ป
ตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแ ก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ จากนั้น นําท่านชม “พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี ” อาคาร
เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นใน
ปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ ให้
ท่านได้ท่องไปในดินแดน แห่ง MUSIC BOX และเลือกซื้ อเป็ นของฝากอิสระ ตามอัธยาศัย นําท่านเที่ยวชม
ชมเครื่องแก้ วโอตารุ แหล่งทําเครื่ องแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสี สันดังอยูใ่ นโลก
ของจินตนาการ แหล่งเครื่ องแก้วชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่ องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้ อ
ได้ เมืองนี้มีชื่อเสี ยงในด้านการทําเครื่ องแก้วต่างๆ นําท่าน ชม นาฬิ กาไอนํา้ เรือนแรกของญีป่ ุ่ น สไตล์
อังกฤษที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้า มีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที
เหมือนกับนาฬิกาไอนํ้าอีกเรื อนที่แคนาดา ให้ได้ชื่นชมและเก็บภาพความประทับใจไว้ไว้เป็ นที่ระลึก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนู YAKINIKU BUFFET
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มิตซุ ยเอ้ าท์ เล็ต “MITSUI OUTLET” เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมาย
แบรนด์ดงั ระดับโลก และแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA
ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซื้ อกระเป๋ าไฮโซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,
TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื่ องประดับและนาฬิกาหรู อย่าง TAG HEUER, AGETE,
S.T.DUPONT, TASAKI และสิ นค้าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด 30-80 % ซึ่งภายในยังมีร้านอาหาร
ร้านกาแฟ สําหรับให้ท่านได้นงั่ ผ่อนคลายอีกด้วย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร จากนั้น นําท่านเดินทางสู่
“อาคารทีท่ าํ การรัฐบาลเก่า ” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมือง
ซัปโปโร ทําให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม
นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น
และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ถูก
อนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาํ คัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น แล้วนําท่านชมสัญลักษณ์ของเมือง คือ “หอนาฬิ กาโบราณ” เมืองซัปโปโร
ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทาง

คํ่า

วัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยัง ได้รับการอนุรักษ์
ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “สวนโอโดริ ” เป็ นถนน
ซึ้ งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สี เขียวของต้นไม้ทาํ ให้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่นิยมของคน
เมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุ ดของถนนเป็ นที่ต้ งั ของหอเสาทีวสี ู ง 147.2 เมตร ภายใน
บริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก นํ้าพุ และประติมากรรมเป็ นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ นําท่านช้อปปิ้ ง JR TOWER ตึกที่สูง
ที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีเจอาร์ ซปั โปโร แหล่งที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังและร้านค้ามากมาย
ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง ได้จุใจ เช่น ร้าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล , เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและ
อิเล็คทรอนิคส์ ,ร้าน 100 เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น ,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยา
และเครื่ องสําอาง SHISHEDO, KOSE, KISS, SK II, KANEBO, MARJORICA เป็ นต้น จากนั้นนําท่านช้อป
ปิ้ ง “ย่านซึซึกโิ นะ ” ที่มีร้านค้ามากกว่า 4,500 ร้านให้ท่านได้เลือกจับจ่ายซื้ อของมากมาย เช่น ร้าน BIG
CAMERA จําหน่ายกล้องดิจิตอล เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน 100 เยน ร้าน UNIQLO ขาย
เสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ องสําอาง อาทิ SHISEDO, KOSE,
KISS, SKII, KANEBO
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
SPECIAL: เมนูพเิ ศษ บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างสไตล์ ญปี่ ุ่ น พร้ อมปูยกั ษ์ 3 ชนิด คือ ปูสุไว ปูขน
ปูทาราบะ ปูนํา้ เย็นแห่ งเกาะฮอกไกโดทีไ่ ด้ รับการกล่ าวขานจากนักโภชนาการญีป่ ุ่ น
ว่ าเป็ นปูนํา้ เย็นทีม่ ีรสชาติอร่ อยทีส่ ุ ดให้ ทุกท่ านได้ อมิ่ อร่ อยกันแบบไม่ อ้นั
นําท่ านเดินทางเข้ าสู่ ทพี่ กั VESSEL INN SAPPORO NAKAJIMA PARK หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไง – สนามบินซิโตเช่ – ท่ าอากาศยานดอนเมือง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (6)
(อาหารเช้ า/ -/-)
นําท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด ” เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร เ ป็ นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโต
ประจําเกาะฮอกไกโด สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ มพัฒนาเกาะ ได้อญั เชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จาก
ศาลเจ้ามีพ้นื ที่เชื่อมต่อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การชมดอก ไม้ ให้ท่านได้สักการะสิ่ งศักดิ์
สิ ทธ์และขอพรต่อเทพเจ้า นําท่านสู่ ตลาดซัปโปโรโจไง (Sapporo Jogai Market)” ประกอบด้วยร้านค้า
และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรี ยงรายตลอดบล็อกขึ้นไปนอกตลาดขายส่ งซัปโปโร(
Sapporo’s Central
Wholesale Market) เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร้านค้าต่างๆจําหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่ วนใหญ่
เช่น ปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น เช่น ข้าวโพด แตงโม
และมันฝรั่งตามฤดูกาล ราคาก็เหมาะสม ไม่แพงมากนัก เช่นเดียวกันกับตลาดอื่นๆทัว่ ประเทศญี่ปุ่น อาหาร
ท้องถิ่นที่ข้ ึนชื่อคือ อาหารทะเลสดๆเสิ ร์ฟพร้อมข้าว เรี ยกว่า donburi
อิสระอาหารมือ้ กลางวัน
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ “สนามบินซิโตเช่ ”
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ

เทีย่ ง
16.00 น.

21.05 น.

โดย สายการบิน NOKSCOOT เทีย่ วบินที่ XW 932 (บริการอาหารและนํา้ ดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************

*** หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินหรือ
การจราจรเป็ นต้ น โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า การบริการของรถบัสนําเทีย่ วญีป่ ุ่ น ตามกฎหมาย ของประเทศญีป่ ุ่ น
สามารถให้ บริการวันละ10 ชั่ วโมง มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลักจึงขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับเปลีย่ นเวลาท่องเทีย่ วตามสถานทีใ่ น
โปรแกรมการเดินทาง****

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) โรงแรมที่พกั ที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่ คอนเฟิ ร์ ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พกั อาจมีการเปลีย่ นแปลง โดยจะใช้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ทางบริษทั จะแจ้ งให้ ท่านทราบก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 1-3 วัน พร้ อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
2) สํ าหรับโรงแรมที่ญี่ปุ่น ห้ องพักค่ อนข้ างเล็ก และบางโรงแรมจะไม่ มหี ้ องพักสํ าหรับ 3 ท่ าน ซึ่งท่ านอาจจะต้ องพักเป็ น ห้ องที่นอน
2 ท่ าน และ 1 ท่ าน (แยกเป็ น 2 ห้ อง) และบางโรงแรมในห้ องพักจะไม่ มเี ตียงคู่ อาจจะมีแค่ เพียง 1 เตียง สํ าหรับนอน 2 ท่ านเท่ านั้น
และบางโรงแรมห้ องพักแบบ 2 เตียงเต็ม ทางบริษทั ขออนุญาตจัดห้ องพักให้ ท่าน แบบพักท่ านเดียว/ห้ อง

อัตราค่ าบริการ
วันที่ 4 - 7 เม.ย. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาจอยแลนด์

วันที่ 7 – 10 เม.ย. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาจอยแลนด์

ราคา (ท่ านละ)

29,900 .–
8,900 .–
14,900 .ราคา (ท่ านละ)

31,900 .–
8,900 .–
16,900 .-

วันที่ 10 – 13 เม.ย. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาจอยแลนด์

วันที่ 13 – 16 เม.ย. 61
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2–3 ท่ าน
พักเดี่ยวเพิม่
ราคาจอยแลนด์

ราคา (ท่ านละ)

33,900 .–
8,900 .–
18,900 .ราคา (ท่ านละ)

35,900 .–
8,900 .–
20,999.–

**เด็กต่ำกว่ ำอำยุ 2 ปี รำคำ6,900 บำท**
*** กรณีที่ลูกค้าต้ องออกตัว๋ เดินทางภายในประเทศ หรือไฟท์ ต่อ กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่บริษทั ฯ
ให้ ทราบก่อนทําการออกตัว๋ มิฉะนั้นบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป –กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด
พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการ
(ไม่ สามารถเลือ่ นวันเดินทางได้ )
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ–ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระสายการบิน
NOKSCOOT (XW) ขาไปและกลับท่านละ 20 กก.
8. ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
–การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สู ญเสี ย
อวัยวะ
สายตาหรื อทุพพลภาพถาวรสิ้ นเชิง1,000,000บาท
–ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุไม่เกิน 500,000 บาท
(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ ทบี่ ริษัทได้ ทาํ ไว้ )

1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง,
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท่านละ 3,000 เยน หรือประมาณ
1,000 บาท ตลอดทริป ต่ อ 1 ท่าน
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้ องการใบกํากับ
ภาษี)
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าวในกรณี ที่ไม่ใช่
พาสปอร์ตไทย กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนา
ทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)
รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสื อ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้ง
เข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว (ลูกค้าต้อง
เป็ นผูช้ าํ ระด้วยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อ ชําระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณี ที่ไม่ชาํ ระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง และแนบสํ าเนาพาสปอร์ ตผู้เดินทาง (จะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือนก่อน
หมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)

4. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน
ได้ทุกกรณี และ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ
แล้วถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ
และเงินมัดจาคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่จาํ นวนผูเ้ ดินทางตํ่ากว่า 3 0 ท่าน(ผูใ้ หญ่ )โดยบริ ษทั ฯจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสําคัญ
3. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
6. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
แล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพือ่ การท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
เรื่อง การยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นให้ กบั คนไทยเริ่มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่น ได้ประกาศเริ่ มบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผูย้ นื่
ประสงค์จะพํานักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรื อไปทํางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าตามปกติ

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมืองเพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น มีดังต่ อไปนี้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
2. สิ่ งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู ้จกั โรงแรม และอื่นๆ)
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น
(ในกรณี เดินทางเป็ นกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั จะเป็ นผูด้ าํ เนินการออกเอกสารดังกล่าว)
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ น (สํ าหรับกรณีการเข้ าประเทศญีป่ ุ่ นด้ วยมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยูม่ ากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็ นสิ่ งที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท้ ี่ไม่มีประวัติการถูกส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

