สบาย มันส์ ม่ วง HOKKAIDO LAVENDER
5วัน3คืน

ไฮไลท์ ทัวร์
เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่ มีวันอิสระ - บ่ อนา้ สีฟ้า-นา้ ตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ ม
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – ตามสภาพอากาศ - อิ่มอร่ อย กับเมนูพเิ ศษปิ ้ งย่ าง+ขาปู 3 ชนิด !!

วันที่ 1
20.00 น.

สนามบินดอนเมือง
นัดพบกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย(XJ) โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.55 น.
ออกเดินทางสูป่ ระเทศญี่ปนุ่ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
เที่ยวบินที่ XJ620 ** [บริ การอาหารร้ อน บนเครื่ อง] **
** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นงั่ บนเครื่ องบินไทยแอร์ เวย์ เนือ่ งจากต้ องเป็ นไปตามกฏ
ระเบียบของสายการบิน
สาหรับการสุม่ จับที่นงั่ ว่างบนเครื่องให้ กบั ลูกค้ า

วันที่ 2
08.40 น.
09.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่ า-หมู่บ้านราเมง-พิพิธภัณฑ์ หิมะไอซ์ พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่ า
เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและรับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว ...
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa) ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมือง
ซัปโปโร พาทุกท่านไปยัง หมูบ่ ้ านราเมง (Ramen Village)(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่ โมง) ซึง่ เมืองแห่งนี ้ มีประวัตศิ าสตร์
การทาราเมน มาอย่างยาวนาน นับตังแต่
้ ยคุ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และมีน ้าซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ่ ้ านราเมน
ถือกาเนิดมาในปี 1996 เพื่อให้ เหล่านักท่องเทีย่ วได้ เข้ ามาสัมผัสรสชาตแบบดังเดิ
้ มของร้ านราเมนที่มีชื่อเสียงทัง้ 8 ร้ านได้
อย่างเต็มที่
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ.หมูบ่ ้ านราเมง (เลือกลิ ้มรสราเมงชื่อดัง ตามอัธยาศัย)
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เมือง คามิกาว่า
ช่วงบ่าย ไปเข้ าชม พิพิธภัณฑ์หมิ ะไอซ์พาวิลเลียน
( KAMIKAWA ICE PAVILLION ) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่ โมง) ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความสวยงาม วิจิตรตระการตา ของ
น ้าแข็งแกะสลัก และหินงอก หินย้ อยที่เป็ นน ้าแข็ง ซึง่ ในตัวอาคารจะรักษา อุณหภูมิเอาไว้ ที่ -20 องศา และมีการจัดแสดง
หินงอก หินย้ อย ซึง่ เกิดจากน ้าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย้ อยดัง่ ที่เห็นในภาพ ก็จะใช้ เวลากว่า 10 ปี และจุดที่นา่ ชมที่จดุ ก็
คือ มุมที่เราจะสามารถที่จะทดสอบใช้ ชีวิตในห้ อง -41 องศา และเป็ นห้ องที่หนาวที่สดุ ของสถานทีแ่ ห่งนี ้อีกด้ วย หลังจากนัน้
พาทุกท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า
(AEON MALL ASAHIKAWA ) ห้ างดังที่มีสนิ ค้ ามากมายให้ เลือกช้ อปปิ ง้ และ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ขนาดใหญ่
อิสระรับประทานอาหารคา่ ณ.อิออนมอลล์

นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

บ่ อนา้ สีฟ้า-นา้ ตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ –โทมิตะฟาร์ ม ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ตามสภาพอากาศ-เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ
ชมดอกไม้ หลากสี-บ่ อนา้ สีฟ้า-นา้ ตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ -โทมิตะฟาร์ ม

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรื อ บ่อนา้ สีฟ้า (Blue Pond) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง) บ่อนา้ สีฟ้า
(Blue Pond) ตังอยู
้ ฝ่ ั่งซ้ ายของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตังชื
้ ่อตามสีของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ ้นจากการกันเขื
้ ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง
ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้ สงู จานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่
แสนพิเศษของน ้าในบ่อ จากนันน
้ าท่านชม น ้าตกชิโรฮิเงะ เป็ น 1 ใน 5 ของน ้าตกที่สวยที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด มีความสูง
ประมาณ 30 เมตร น ้าตกแห่งนี ้มีความพิเศษตรงที่น ้าที่ไหลลงมานันเป็
้ นน ้าบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้ าผาไหลลงสู่
แม่น ้าบิเอะ นอกจากนันยั
้ งมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น ้าที่เป็ นสีฟา้ อมเขียว เกิดขึ ้นจากแร่โคบอลต์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้ านอาหาร
นาท่านดินทางสู่เมือง ฟูราโน่ ตังอยู
้ ่บริ เวณศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด ได้ รับฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ชิ ” หรื อ “เมือง
สะดือ” เที่ยวชม โทมิตะฟาร์ ม ที่นี่มีดอกไม้ หลากสายพันธุ์ให้ ชม แต่ที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็ นดอกลาเวนเดอร์ นอกจากดอก
ลาเวนเดอร์ จะมีความสวยงามแล้ ว ยังได้ นาดอกไปสกัดเป็ นน ้าหอมและได้ รับความนิยมมายาวนานถึง 33 ปี ฟาร์ มแห่งนี ้ทุก
ปี จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามดอกลาเวนเดอร์ จานวนมาก ส่วนใหญ่มกั จะมาในช่วงที่ดอกไม้ กาลังเบ่งบาน นัน่ ก็
คือ ในช่วงประมาณเดือน เมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยเดือ นมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์ สวยงาม
และเบ่งบานมากกว่าเดือนอื่นๆ(ตามสภาพอากาศ) จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซัปโปโร จากนันน
้ าท่านเดินทางสูด่ มืองซัป
โปโร
รับประทานอาหารค่า ณ.ร้ านอาหาร
**เมนูพเิ ศษ ปิ ง้ ย่าง+ขาปู3ชนิด**
เข้ าสูท่ ี่พกั TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1สิงหาคม-30กันยายน61)
เมืองบิเอะ-สวนซิกิไซโนะโอกะ ชมดอกไม้ หลากสี
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful
Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี ้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิวระหว่างสองข้ างทางที่เต็มไปด้ วยทุ่งข้ าวบาร์

เที่ยง

ค่า

เช้ า

เล่ย์สเี หลืองทองตัดสลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั่งสีเขียวสดโดยมีสฟี า้ ครามของท้ องฟ้าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดูแห่งดอกไม้ หลากสี ที่มีโรลคุงและโรลจัง หุ่นฟางขนาด
ใหญ่ สัญลักษณ์ ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้ อนรับนักท่องเที่ยว ชมดอกไม้ นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่ง
ดอกไม้ หลากสี ที่ได้ รับคานิยมและคาชมว่าจัดสวนไล่สไี ด้ สวยงามที่สดุ (ตามสภาพอากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้ านอาหาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูด่ มืองซัปโปโร
ค่า
รับประทานอาหารคา่ ณ.ร้ านอาหาร
**เมนูพเิ ศษ ปิ ง้ ย่าง+ขาปู3ชนิด
เข้ าสูท่ ี่พกั TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า
****************************************************************************
(กรุ๊ปที่ออกเดินทางวันที่1ตุลาคม-31ตุลาคม61)
บ่อน ้าสีฟา้ -น ้าตกชิโรฮิเงะ-ฟูราโน่ –โทมิตะฟาร์ ม
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ สระอะโออิเคะ (Aoiike) หรื อ บ่อนา้ สีฟ้า (Blue Pond) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง) บ่อนา้ สีฟ้า
(Blue Pond) ตังอยู
้ ฝ่ ั่งซ้ ายของแม่น ้า Bieigawa ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองบิเอะ ตังชื
้ ่อตามสีของน ้าที่เกิดจากแร่ธาตุ
ตามธรรมชาติ โดยเพิ่งเกิดขึ ้นจากการกันเขื
้ ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ โคลนภูเขาไฟ Tokachi ที่ปะทุขึ ้นเมื่อปี 1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง
ไฮไลท์!!! ชมน ้าสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน ้าตามธรรมชาติทวั่ ไป และตอไม้ สงู จานวนมากที่สะท้ อนให้ เห็นความใสแปลกตาที่
แสนพิเศษของน ้าในบ่อ จากนันน
้ าท่านชม น ้าตกชิโรฮิเงะ เป็ น 1 ใน 5 ของน ้าตกที่สวยที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด มีค วามสูง
ประมาณ 30 เมตร น ้าตกแห่งนี ้มีความพิเศษตรงที่น ้าที่ไหลลงมานันเป็
้ นน ้าบาดาลที่ออกมาจากรอยแตกของหน้ าผาไหลลงสู่
แม่น ้าบิเอะ นอกจากนันยั
้ งมีมีความโดดเด่นของสีของแม่น ้าที่เป็ นสีฟา้ อมเขียว เกิดขึ ้นจากแร่โคบอลต์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้ านอาหาร
นาท่านดินทางสู่เมือง ฟูราโน่ ตังอยู
้ ่บริ เวณศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด ได้ รับฉายาว่า “เฮะ โซะ โนะ มะ ชิ ” หรื อ “เมือง
สะดือ” เที่ยวชม โทมิตะฟาร์ ม ที่นี่มีดอกไม้ หลากสายพันธุ์ให้ ชม(ตามสภาพอากาศ) แต่ที่มีชื่อเสียงมากก็คงจะเป็ นดอกลา
เวนเดอร์ นอกจากดอกลาเวนเดอร์ จะมีความสวยงามแล้ ว ยังได้ นาดอกไปสกัดเป็ นน ้าหอมและได้ รับความนิยมมายาวนาน
ถึง 33 ปี ฟาร์ มแห่งนี ้ทุกปี จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามดอกลาเวนเดอร์ จานวนมาก ส่วนใหญ่มกั จะมาในช่วงที่
ดอกไม้ กาลังเบ่งบาน นัน่ ก็คือ ในช่วงประมาณเดือน เมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยเดือนมิถนุ ายนถึ งเดือนกรกฎาคมเป็ นช่วง
ที่ดอกลาเวนเดอร์ สวยงามและเบ่งบานมากกว่าเดือนอื่นๆ จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองซัปโปโร
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ.ร้ านอาหาร
**เมนูพเิ ศษ ปิ ง้ ย่าง+ขาปู3ชนิด**
เข้ าสูท่ ี่พกั TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า 4

วันที่ 4

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี -ผ่ านชม หอนาฬิกา-ดิวตีฟ้ รี-เลือกซือ้ ผลิตภัณท์ ของฝากจากโรงงาน
ช็อกโกแลต -ช้ อปปิ ้ งทานูกิโคจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึง่ ถือเป็ นเมืองท่าทีม่ ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนัน้ ส่วน
ใหญ่ได้ ถกู ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้ รับอิทธิพลมาจากการทาการค้ าระหว่างประเทศญี่ปนุ่
และประเทศในแถบยุโรป
อิสระให้ ทา่ นเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่ เกิดขึ ้นจาก
การถมทะเล สร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อใหญ่สโู่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้ จงึ ถม
คลองครึ่งหนึง่ เป็ นถนนสาหรับนักท่องเทีย่ วแทนโกดังต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองและได้
ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึกนัน่ เอง
จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึง่ มีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมาย
ที่ถกู สะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทังยั
้ งสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ ้นมาเป็ นที่ระลึกหรื อ
เป็ นของฝากให้ คนรักได้ อีกด้ วย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้ านอาหาร
นาท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่และเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง่ สร้ าง
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ ปรับเปลี่ยนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอก
เวลาตังแต่
้ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ที่อยูค่ กู่ บั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับ
การขึ ้นทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปนุ่ หลังจากนัน้ นาท่านไปช้ อปปิ ง้ สินค้ าคุณภาพดีที่
ร้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE
จากนั น้ น าเดิ น ทางเลื อ กซื อ้ ของฝากจาก โรงงานช็ อ คโกแลตอิ ชิ ย ะ (Ishiya Chocolate Park ) หรื อ Shiroi Koibito
Chocolate Park เป็ น Theme park ที่สร้ างโดยบริ ษัท อิชิยะ ซึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรขนมคุ๊กกีท้ ี่มีแผ่นคุ๊กกีเ้ นยบางๆ สองแผ่น
ประกบเข้ ากับชัน้ ช๊ อคโกแลตขาว จนได้ ชื่อว่า Shiroi Koibito (แปลว่า คนรักสีขาว) และปั จจุบนั นี ้ก็เป็ นของฝากขึ ้นชื่อที่สดุ
ของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับสถานที่ด้านนอกที่ตกแต่งอย่างน่ารัก
ต่อจากนัน้ นาท่านไปที่ย่าน ทานุกิโคจิ ( Tanuki Koji ) เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ โดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึ่งมีความ
ยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น ้า Sosei สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 200 ร้ านขายของที่ระลึก ขนม
ของเล่น เครื่ องสาอาง ช็อคโกแลต เสื ้อผ้ า ร้ านดองกี ้โฮเตและร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมาย โดยย่ านนี ้เป็ นตลาด

เก่าแก่มากกว่า100 ปี ตังแต่
้ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะ
ประดับประดาไปด้ วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เข้ าสูท่ ี่พกั TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า

ค่า

วันที่ 5 สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
เช้ า
06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.
15.10 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (หรื อ SETBOX)
ทาการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชิโตเสะ
ถึง สนามบินชิโตเสะ .. ทาการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เทีย่ วบินที่ XJ621
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ

สบาย มันส์ ม่ วง HOKKAIDO LAVENDER 5DAY3NIGHT BY XJ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
2 ท่ าน

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน
[อายุ 8-12 ปี ]

29มิถนุ ายน-3กรกฎาคม 2561
06-10 กรกฎาคม 2561
13-17 กรกฎาคม 2561
20-24 กรกฎาคม 2561
27-31 กรกฎาคม 2561
03-07 สิงหาคม 2561
10-14 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
24-28 สิงหาคม 2561
31สิงหาคม-4กันยายน 2561

33,991
33,991
35,991
35,991
35,991
31,991
34,991
31,991
31,991
29,991

33,991
33,991
35,991
35,991
35,991
31,991
34,991
31,991
31,991
29,991

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน
[อายุ 2-7 ปี ]
32,991
32,991
34,991
34,991
34,991
30,991
33,991
30,991
30,991
28,991

พักเดี่ยว
เพิ่ม

จอยแลนด์

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

23,991
23,991
25,991
25,991
25,991
21,991
24,991
20,991
20,991
19,991

20,991
20,991
20,991

07-11 กันยายน 2561
14-18 กันยายน 2561
21-25 กันยายน 2561
28 กันยายน-2ตุลาคม 2561
05-09 ตุลาคม 2561
12-16 ตุลาคม 2561
15-19 ตุลาคม 2561
19-23 ตุลาคม 2561
22-26 ตุลาคม 2561

31,991
31,991
30,991
7,900
31,991
31,991
30,991
7,900
31,991
31,991
30,991
7,900
33,991
33,991
32,991
7,900
33,991
33,991
32,991
7,900
34,991
34,991
33,991
7,900
35,991
35,991
34,991
7,900
35,991
35,991
34,991
7,900
35,991
35,991
34,991
7,900
*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่ าน ***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน*** (เก็บทิปก่ อนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

23,991
23,991
24,991
25,991
25,991
25,991

**ลูกค้ าที่บินกับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้ านล่ าง **
1.หากลูกค้ าท่านใดประสงค์จะซื ้อ Quiet Zone หรื อที่นงั่ Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมดังนี ้
Quiet Zone Lagroom Seat 1,800 / เที่ยว
Quiet Zone Seat
600 / เที่ยว
Lagroom Seat
1,700 / เที่ยว (ที่น่ ังแถวที่ 15,16,17)
Lagroom Seat
1,600 / เที่ยว (ที่น่ ังแถวที่ 34,35)
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุกว่ า 15 ปี , ผู้ใหญ่ อายุ เกิน 60 ปี , สตรีมีครรภ์ , ผู้พิการ นั่ง
Baby Bassinet
1,600/เที่ยว (ตะกร้ าเด็ก) (Legroom Seat)
2.ทางแอร์ เอเชียมีน ้าหนักกระเป๋ าให้ ทา่ นละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื ้อน ้าหนักเพิม่ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ณ วัน จอง
ทัวร์ ...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้ านล่าง..
3.ส่วนลูกค้ าทีจ่ ะซื ้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้ กอล์ฟ ต้ องซื ้อค่า สัมภาระเป็ นค่า อุปกรณ์
กีฬาเพิม่ เติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้ านล่าง
ราคา [จ่ ายเพิ่ม] บาท
นา้ หนักขาไป /กลับ (ราคาต่ อเที่ยว)
อัตราของสนามบิน ชิโตเสะ

5 Kg.

10 Kg.

20 Kg.

350.-

550.-

1490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื ้อน ้าหนักเพิม่ หลังจากทาการจองแล้ ว

ถ้ าลูกค้ ามีน ้าหนักเกินกาหนดต้ องจ่ายค่าสัมภาระเพิม่ หน้ าเคาน์เตอร์ ตามอัตราที่สายการบินกาหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น ้าหนักเกินกว่ากาหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ท่าน / เที่ยว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ /ชิโตเสะ น ้าหนักเกินกว่ากาหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ท่าน /เที่ยว
เงื่อนไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. การชาระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทังหมด
้
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นงั่ กับสาย การบิน
และค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่ าทัวร์ ทงั ้ หมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณี
ใดๆ
4.4 กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ **
**สาคัญ!! บริ ษัท ทาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี่ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและในขันตอนการ
้
ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทยและญี
้
่ปนุ่ ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่เท่านันลู
้ กค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของ
ท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทงสิ
ั ้ ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลีย่ นระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดาเนิน
ก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีท่ ที ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23
กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปนประกาศยกเลิ
ุ่
กวีซา่ ให้ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันใน
้
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญี่ปนประกาศให้
ุ่
กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มในการขอวีซา่ ตามที่สถานทูต
กาหนด)
2. ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสาหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริ ป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติใน
การเข้ า ประเทศญี่ปนุ่
**เอกสารที่อาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัว๋ เครื่ องบินและเอกสารเรื่องที่พกั ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี่ปน**
ุ่
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
4. กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณีการเข้ าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศญี่ปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ที่ขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้

3. ในขันตอนการขอเข้
้
าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ ายคุณสมบัติ
ที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทังหมด
้
7. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อ
มารดาแนบมาด้ วย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการ
บิน การจราจรช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

