HOKKAIDO BLOSSOM 6D3N

เที่ยวตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น แหล่งรวมอาหารอร่อย

เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรี่สดๆ จากไร่
ชมความงามของมวลดอกไม้ของเกาะฮอกไกโด ช้อปกระหนํา่ ย่านทานูกิโคจิ
พิเศษ ให้ทา่ นบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิด และ แช่ออนสไตล์ญี่ป่ น!!
ุ

10 – 15, 17 – 22, 24 – 29 มิถุนายน 2560

• อิ่มอร่อยกับ
บุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด
ปูซูไว ทาราบะ ปูขน
HX 780 03.30 – 08.00
HX 690 09.15 – 15.10
HX 697 15.10 – 19.55
HX 769 00.35 – 02.35

วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินชิโตเซ่ –
เมืองอาซาฮีคาว่า
อาซาฮีคาว่า – เก็บผลไม้สดๆ จากไร่ – โทมิตะฟาร์ม – ชิคิไซ โนะ โอกะ
– นํ้าตกกิงกะ ริวเซอิ – โซอุนเคียว
โซอุนเคียว – ถํ้านํ้าแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน –
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า – ย่านทานู กิโคจิ –
ซัปโปโร
ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สนามบินชิโตเซ่ –สนามบินเช็กแล็บก็อก
สนามบินเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพฯ
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อาหาร
B
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D

โรงแรม
FUJITAKANKO WASHINGTON HOTEL
ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
SOUNKYO KANKO HOTEL
หรือเทียบเท่า
T MARK CITY HOTEL
หรือเทียบเท่า

-

DAY 1

23.30

กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าที่ 5 สายการ
บิ นฮ่ องกงแอร์ไลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้ าที่บริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่าน
ก่อนขึน้ เครือ่ ง

DAY 2

03.30

กรุงเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินชิ โตเซ่ – เมืองอาซาฮีคาว่า
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ HX 780

08.00

เดินทางถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง

09.15

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 690

15.10

คํา่

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
เรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮี คาว่า เมืองใหญ่ อนั ดับรองจากเมือง ซัปโปโร เมือง อาซาฮิคาว่า
เป็ นเมือง ทีเ่ ต็มไปด้วยธรรมชาติทอ่ี ุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ํ ากว่า 20 สาย อีก
ทัง้ ยังถือว่าเป็ นเหมือนประตูส่เู มือง ฟูราโน่ อีกด้วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ านเดิน ทางเข้าสู่ ท่ีพ ัก อาซาฮี ค าว่ า ณ FUJITAKANKO WASHINGTON HOTEL
ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

DAY 3

เช้า

อาซาฮีคาว่า – เก็บผลไม้สดๆ จากไร่ – โทมิตะฟาร์ม – ชิ คิไซ โนะ โอกะ – นํ้าตกกิ งกะ ริ วเซอิ
– โซอุนเคียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรีส่ ด ๆ จากไร่ของ
ชาวญี่ป่ นุ ทีม่ กี ารปลูกอย่างพิถพี ถิ นั และได้รบั การดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ ตอน ทําให้ผล
เชอรีน่ ัน้ มีสแี ดงสดและรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า และท่านยังสามารถซื้อกลับมาเป็ นของ
ฝากแก่คนทีบ่ า้ นได้อกี ด้วย
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของมวลดอกไม้ในฤดูรอ้ นของเกาะฮอกไกโด ทีด่ งึ ดูด
ให้นักท่องเทีย่ วมากมายมาเทีย่ วชมและถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกอย่างเต็มอิม่ ท่ามกลางดอกไม้หลากสีสนั
ทีแ่ ข่งกันบานต้อนรับผูม้ าเยือน นอกจากนี้ยงั มีผลิตภัณฑ์บํารุงผิวชัน้ ยอดทีส่ กัดจากกลิน่ และสารอัน
เป็ นประโยชน์จากดอกไม้ทงั ้ หลายให้ท่านได้เลือกชือ้ อย่างจุใจอีกด้วย
นําท่านสู่ ชิ คิไซ โนะ โอกะ (เมืองบิ เอะ) ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ให้ท่านเทีย่ วชมและ
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความ
งามของเหล่ามวลดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทเ่ี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของ
เกาะฮอกไกโด
นํ าท่านเดินทางสู่ โซอุนเคียว ชมวิวทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางดังจิ
่ ตรกรทีร่ งั สรรค์ขน้ึ ในช่วงฤดู
หนาวซึ่ง ถู กปกคลุมไปด้วยนํ้ าแข็ง และหิมะขาวโพลนสะท้อ นแสงอาทิตย์วาววับจับตาอีกหนึ่ง
บรรยากาศทีห่ าชมได้ยากยิง่ นํ าท่านชม นํ้าตกกิ งกะ สมญา นํ้าตกเส้นด้าย ทีม่ คี วามงดงามตาม
ธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทําให้สายนํ้ าไหลบ่าตกลงสู่เบือ้ งล่างมีความแรงกระจายเป็ นเส้น
บางใสคล้ายเส้นด้ายสวยงามมาก มีความสวยงามแสนมหัศจรรย์ยงิ่ นัก บริเวณใกล้ๆกัน นํ าท่านชม
นํ้ าตกริ วเซอิ สมญา นํ้ าตกดาว อีก ความงดงามตามธรรมชาติท่ไี ม่แ พ้ กันความสูง 90 เมตร
สายนํ้าทีไ่ หลออกจากซอกผาตก–ลงเบือ้ งล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่
ตกลง มาจากฝากฟ้ าที่ท่านไม่อาจปฏิเสธความงามแสนประทับใจได้อย่างแน่ นอน นํ้ าตกสองแห่งนี้
ได้รบั สมญา นํ้าตกคู่สามี–ภรรยา
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โซอุนเคียว ณ SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ํ าแร่สไตล์ญ่ปี ่ ุน หรือทีเ่ รียกกันว่า การ
อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ป่ ุนยังเชื่อกันว่าการ
อาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย ***

DAY 4

เช้า

โซอุนเคียว – ถํา้ นํ้าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า –
ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่อกี โลกหนึ่ง ณ ถํา้ นํ้ าแข็งคามิ คาว่า ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน ท่านสามารถมาเที่ยวที่น่ี
ได้ตลอดทัง้ ปี ในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมเิ อาไว้ ที่ -20องศา และมีการจัดแสดง หินงอก หินย้อย
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ซึง่ เกิดจากนํ้ าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย้อยดังที
่ ่เห็นในภาพ ก็จะใช้เวลากว่าสิบปี และจุดที่น่า
ชมทีจ่ ุดก็คอื มุมทีเ่ ราจะสามารถทีจ่ ะทดสอบใช้ชวี ติ ในห้องลบ 41องศา และเป็ นห้องทีห่ นาวทีส่ ุดที่
เปิ ดให้เข้าชมได้ในญีป่ ่ นุ ทีน่ ่ีมบี ริการให้ยมื เสือ้ หนาวฟรี ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งกังวลว่าจะหนาวเกินไป
นํ าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮี ยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) เป็ นสวนสัตว์ท่มี ชี ่อื เสียงและได้รบั
ความนิยมทีส่ ุดของญี่ป่ นุ เพราะเป็ นสวนสัตว์ทแ่ี ตกต่างจากสวนสัตว์อ่นื ๆ โดยจํานวนนักท่องเทีย่ ว
ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมสวนสัตว์แห่งนี้สงู ถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คอื แทงค์รปู กระบอก
ที่ย่นื เข้าไปในบ่อของแมวนํ้ าซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายนํ้ าอย่างคล่องแคล่วของ
แมวนํ้ าได้อย่างใกล้ชดิ ที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ ารักแสนรูข้ องสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์
รวมถึงสัตว์จากขัว้ โลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็ นหมีขาวขัว้ โลก ความน่ ารักของนกเพนกวิน ในอุโมงค์ใต้น้ํา
แหวกว่ายนํ้ าโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชดิ ถึง 360 องศา, นกสายพันธุ์ต่างๆ การแสดงของเจ้าลิงตัว
น้อย, ความงามของไก่ฟ้า, กวาง ความน่ าเกรงขามของเจ้าป่ าอย่างราชสีห์, ความสง่างามของเสือ
โครง ฯลฯ ให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจํามิรเู้ ลือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คํา่

นํ าท่านชม ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง
โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อฐิ ไปจํานวน
มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทําการรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2429 และใช้
ต่อ เนื่ องยาวมานานถึง 80 ปี ก่ อนที่จะย้ายไปที่ทําการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชัน้ ซึ่ง
ตัง้ อยู่ดา้ นหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปั จจุบนั ที่ยงั งดงามอยู่นนั ้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซม
ใหม่ห ลังจากถู ก ไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมแบบตะวันตกที่
เหลืออยูเ่ พียงไม่กแ่ี ห่ง อาคารหลังนี้จงึ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสําคัญของชาติ
เมือ่ ปี พ.ศ. 2512
จากนัน้ นํ าท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้ งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปี ตลอดถนน
จะมีรา้ นค้าต่ างๆเรียงรายกันไปสองข้างทาง ทัง้ ร้านขายของสด ร้านกิน ร้านขายของที่ระลึกรวม
แล้วกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้ สินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครือ่ งใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา
เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสือ้ ผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครือ่ งสําอางค์ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด !!
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ซัปโปโร ณ T MARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
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DAY 5

เช้า

ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สนามบินชิ โตเซ่ –
สนามบินเช็กแล็บก็อก
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ โอตารุ (เมื อ งโรแมนติ ค) ที่ค วบคู่ ไ ปกับ ความเก่ าแก่ แ ละความสํ า คัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่ อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งใน
สมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็ น
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่าน
เดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงาม
ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้ าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบน
โลกเท่ านัน้ นาฬิก านี้จะพ่ นไอนํ้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีด งั ขึ้นทุก ๆ 15 นาที จากนัน้ นํ าท่านสู่
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ กล่ อ งดนตรี อาคารเก่ าแก่ ส องชัน้ ที่ภ ายนอกถู ก สร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่ โครงสร้าง
ภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณ ฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
***อาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้ เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ

15.10

ออกเดินทางสู่ สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์
เที่ยวบิ นที่ HX 697

19.55
DAY 6

ถึง สนามบิ นเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลีย่ นเครือ่ ง
สนามบิ นเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพฯ

00.35

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบิ นที่ HX 769

02.35

ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
***************************************************
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กําหนดการเดินทาง :
10 – 15, 17 – 22, 24 – 29 มิถนุ ายน 2560
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน

38,900 บาท

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

38,900 บาท

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)

38,900 บาท

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2 - 5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)

38,900 บาท

7,500 บาท
พักห้องเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
*** กรณี มีต ั ๋วเครื่องบินเอง ผูใ้ หญ่หกั ค่าตั ๋วท่านละ 11,000 บาท จากราคาทัวร์ ***
หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผู้ใหญ่ ไม่ น้ อยกว่ า 25 ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จํานวนดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรา
แลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานทีต่ ่าง ๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริ การไม่รวม





ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากในรายการ
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีลกู ค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)

 ค่าสินนํ้าใจสําหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสํารองที่นัง่
 กรุณาสํารองทีน่ งโดยการชํ
ั่
าระมัดจํา ภายใน 3 วัน หลังจากสํารองที่นัง่

o มัดจําท่านละ 15,000 บาท
 กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทําการ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทําการ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทําการ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่
อยูน่ อกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่าง ๆ
ทีเ่ หนืออํานาจควบคุมของบริษทั ฯ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการปรับขึน้ ค่านํ้ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้

****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
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จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ ุนให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ป่ ุนไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญีป่ ่ นุ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศญี่ป่ นุ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สําหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย
3 หน้า
2. กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทําในประเทศญี่ป่ ุนจะต้องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพํานัก
ระยะสัน้
3. ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ท่ไี ม่มปี ระวัติก ารถู กส่ งตัวกลับจากประเทศญี่ป่ ุน มิได้อ ยู่ในระยะเวลาของการถู กปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จ่ี ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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