GTM-26 CTS XJ02

Day 1

สนามบินดอนเมือง

20.00 น.นัดพบกันที สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
(XJ)โดยมีเจ้ าหน้ าทีให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
23.45 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศญีปนุ่ เกาะฮอกไกโด โดยเทียวบินที XJ620 ** [ บริ การอาหารร้ อน บนเครื อง ] **
** ทางเราขอสงวนสิ ทธิ การเลือกที น ังบนเครื องบิ นไทยแอร์ เวย์ เนื องจากต้องเป็ นไปตามกฏระเบียบของสายการบิ น สําหรับ
การสุ่มจับที น ังว่างบนเครื องให้กบั ลูกค้า

Day 2
สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่ า–หมู่บ้านราเมง–พิพิธภัณฑ์ หิมะไอซ์ พาวิลเลียน–อิออน
เมืองอาซาฮีกาว่ า
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด นําท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองและรับกระเป๋ า
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว ...

09.30 น.

นําท่านเดินทางสูเ่ มือง จากนั นเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่ า (Asahikawa) ทีตั งอยูก่ ลางเกาะฮอกไกโด.. เป็ นเมืองทีใหญ่เป็ น
อันดับสองรองจากเมืองซัปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ1ชัวโมง)
ซึงเมืองแห่งนี มีประวัติศาสตร์ การทําราเมน มาอย่างยาวนาน นับตั งแต่ยคุ หลังสงครามโลกครั งที2 และมีนํ าซุปแบบฉบับ
ของตัวเอง โดยหมูบ่ ้ านราเมน ถือกําเนิดมาในปี 1996 เพือให้ เหล่านักท่องเทียวได้ เข้ ามาสัมผัสรสชาตแบบดั งเดิมของร้ านรา
เมนทีมีชือเสียงทั ง 8 ร้ านได้ อย่างเต็มที

เทียง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ.หมู่บ้านราเมง (เลือกลิ มรสราเมงชือดัง ตามอัธยาศัย)

บ่ าย

หลังจากนั น นําท่านเดินทางไปยัง เมือง คามิกาว่า
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ช่วงบ่าย ไปเข้ าชม พิพิธภัณฑ์ หิมะไอซ์ พาวิลเลียน ( KAMIKAWA ICE PAVILLION ) ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความสวยงาม
วิจิตรตระการตา ของนํ าแข็งแกะสลัก และหินงอก หินย้ อยทีเป็ นนํ าแข็ง ซึงในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ ท-ี 20 องศา
และมีการจัดแสดง หินงอก หินย้ อย ซึงเกิดจากนํ าแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย้ อยดังทีเห็นในภาพ ก็จะใช้ เวลากว่า10 ปี
และจุดทีนา่ ชมทีจดุ ก็คือ มุมทีเราจะสามารถทีจะทดสอบใช้ ชีวติ ในห้ อง -41 องศา และเป็ นห้ องทีหนาวทีสดุ ของสถานทีแห่งนี
อีกด้ วย ...หลังจากนั น พาทุกท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่ า ( AEON MALL ASAHIKAWA ) ห้ างดังทีมีสนิ ค้ า
มากมายให้ เลือกช้ อปปิ ง และ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ขนาดใหญ่
คํา

อิสระรับประทานอาหารคํา ณ.อิออนมอลล์
นําท่านเดินทางเข้ าสูท่ ีพกั ASAHIKAWA HOTEL หรื อเทียบเท่า

Day 3
เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า Hill of the Buddha – โนโบริเบ็ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะชินซันภูเขาไฟอูสุ (ไม่ รวมค่ าขึ นกระเช้ า
ไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ
ช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม ทําการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ เนินแห่ งพระพุทธเจ้ า Hill of the Buddha ตังอยู่ทีเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี ปนุ่ ถือว่าเป็ น
ผลงานการสร้ างชิ นเอกอีกชิ นหนึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปนเจ้
ุ่ าของรางวัลพริ ตซ์เกอร์ ทีถือว่า
ทีสดุ รางวัลของสถาปนิก โดยมีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้ อมรอบรู ปปั นพระพุทธรู ปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนํ าหนัก
1500 ตัน พื นทีทีล้อมรอบจะมีคอ่ ยๆลาดลง อีกทั งรายล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที จะสามารถเห็น
ต้ นลาเวนเดอร์ จํานวนกว่า 150,000 ต้ นล้ อมรอบรู ปปั นพระพุทธรู ป ซึงเป็ นการผสมผสานที ลงตัวระหว่างสถาปั ตยกรรมที
มนุษย์สร้ างขึ นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล้ วประหนึงเป็ นผลงานศิลปะชั นเอกทีหาดูได้ เฉพาะทีนีเท่านั นจากนั นนํา
ท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบทสึ”เมืองทีเป็ นเมืองตากอากาศชื อดังแห่งหนึงของญี ปนุ่ มีชือเสียงด้ านออนเซ็น เป็ นเมืองที เหมาะ
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สําหรับไปพักค้ างคืนและเข้ าออนเซ็นเป็ นอย่างยิง นําท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟทียงั ไม่ดบั ก่อให้ เกิดนํ าพุ
ร้ อนและบ่อโคลนเดือดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที น่าชม
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร

บ่ าย

จากนั น นํ า ทุก ท่านเดิ น ทาง สู่ ภูเ ขาโชวะ ชิ นซั น ซึง เป็ นหนึง ในภูเ ขารุ่ น ใหม่ข องประเทศญี ปุ่ น มี ค วามสูง 290 เมตร
โดยประมาณและ มี ภูเขาไฟอูสุ ( Mt.Usu ) อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกัน ซึงเป็ นภูเขาไฟทีใกล้ กบั ทะเลสาบโทยะ (Lake Toya)
ในอดีตเคยระเบิดมาแล้ ว 4 ครั งในรอบ100 ปี และครั งล่าสุดทีมีการปะทุนั น เกิดขึ นในปี 2000
** ท่านสามารถจ่ายเงินเพือ นังกระเช้ าไฟฟ้ า ขึ นไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสไุ ด้
และหากมองจากบนนั นลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามทีสดุ **

หลังจากนั น แวะไปถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส้ นรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสรุ ะเบิด ตั งอยูใ่ กล้ กบั ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบแห่งนี มี
ความพิเศษตรงทีนํ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน้ าร้ อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสําหรับเดินเล่น ปั นจักรยาน หรื อ
ล่องเรื อชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูต่ รงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima Island) สามารถลงไป
เดินเล่นได้ (ยกเว้ นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซซี ัน ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะมีการจุดพลุในเวลา 20:45
ของทุกๆคืน .
คํา

เดินทางเข้ าสูท่ ีพกั TOYA HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ.ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นให้ ทุกท่ านผ่

Day 4
บ่ อนํ าฟูคิดะชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครืองแก้ ว – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี
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ดิวตี ฟรี – ช้ อปปิ งทานูกิ โคจิ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม ทําการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ บ่ อนํ าฟูคิดะชิ ซึงมีนํ าพุธรรมชาติและธารนํ าธรรมชาติทีเกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเทย์ ก่อให้ เกิด
นํ าตกขนาดเล็กทีมีนํ าไหลออกมาถึง80,000 ตันต่อวัน ซึงเป็ นนํ าแร่ บริ สทุ ธิ จากภูเขาไฟโดยตรง ให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปท่ามกลาง
ธรรมชาติทีสงบและสวยงามของแอ่งนํ าตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภเู ขาไฟโยเทย์เป็ นฉากหลัง จากนั นนําท่านเดินทางสู่
เมืองโอตารุ ซึงถือเป็ นเมืองท่าทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนั น ส่วนใหญ่ได้ ถกู ออกแบบ
เป็ นสไตล์ตะวันตกเนืองจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้ รับอิทธิพลมาจากการทําการค้ าระหว่างประเทศญี ปนและประเทศในแถบ
ุ่
ยุโรป อิสระให้ ทา่ นเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ เป็ นคลองทีเกิดขึ น
จากการถมทะเล สร้ างเสร็ จเมือปี ค.ศ. 1923 เพือเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อใหญ่สโู่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้ จึงถม
คลองครึงหนึงเป็ นถนนสําหรับนักท่องเทียวแทนโกดังต่างๆ ซึงเป็ นอาคารอิฐสีแดง
จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง และได้ ปรับปรุ งเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที
ระลึก นันเอง จากนั นนํ าท่า นชม พิ พิธ ภัณฑ์ เ ครื องแก้ ว โดยการเป่ าแก้ วด้ ว ย
เทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้ เครื องแก้ วทีออกมามีรูปแบบและสีทีแตกต่างกัน นํา
ท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที ถูก
สะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ นมาเป็ นทีระลึกหรื อเป็ นของ
ฝากให้ คนรักได้ อีกด้ วย

เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
หลังจากนั น นําท่านไปช้ อปปิ งสินค้ าคุณภาพดีที ร้านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE ต่อจากนั น ไปที ย่ านทานุ กิโคจิ (
Tanuki Koji ) เป็ นย่านช้ อปปิ งโดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึงมีความยาว 1 กิโลเมตร (ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึง
แม่นํ าSosei สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ ากว่า 200 ร้ าน ขายของทีระลึก ขนม ของเล่น เครื องสําอาง ช็อคโกแลต เสื อผ้ า ร้ าน
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ดองกี โฮเต และร้ านอาหารให้ เลือกรับประทานมากมาย โดยย่านนี เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า100 ปี ตั งแต่ 1873 ปั จจุบนั มีการ
จัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุกิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้ วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
คํา

รับประทานอาหารคํา ณ.ร้ านอาหาร **เมนูพิเศษ ปิ งย่ าง+ขาปู3ชนิด**
เข้ าสู่ทีพัก ... TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่ า

Day 5
ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่ าซัปโปโร – หอนาฬิกา – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ (ชมภายนอก)
ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ช้ อปปิ ง JR STATION
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมด้ านนอกของ ตึกรัฐบาลเก่ าซัปโปโรเริ มก่อสร้ าง
เมือปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาทีใช้ อิฐมากกว่า
2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐทีทํามาจากหมูบ่ ้ านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี ผ่าน
การใช้ งานมายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามทีเห็นนั นได้ รับการบูรณะ
ซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ

สถาปั ตยกรรมทีหลงเหลืออยูไ่ ม่กีแห่งจึง

ได้ รับการขึ นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมือปี พ.ศ.

2512 จากนั น นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาทีเก่าแก่
อีกแห่งหนึง สร้ างตั งแต่ปี

พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้

เป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั งแต่ พ.ศ.2424
อยูค่ กู่ บั

และเป็ นอีกสัญลักษณ์ทีสาํ คัญของเมืองซัปโปโร

จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ที

เมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับการขึ นทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที

นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ทีหมูบ่ ้ านอิชิยะซึงเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีมี
ช็อกโกแลตต่างๆและทีพลาดไม่ได้ เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก

ปรับเปลียนสร้ าง

สําคัญอีกแห่งหนึงของญีปนุ่

ชือเสียงทีสดุ ของญีปนุ่ ท่านสามารถเลือกซื อ

(ShIroi Koibito) ซึงเป็ นช็อกโกแลตทีขึ นชือทีสดุ ของทีนีเลยทีเดียว
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หรื อเดินถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบทีตกแต่งด้ วยสวนดอกไม้ สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี ท่านจะได้ เลือกซื อช็อคโกแลตทีหาซื อที
ไหนไม่ได้ จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดกลางขายส่งเมืองซัปโปโร เป็ นตลาดทีได้ รับความนิยมซึงสามารถลองลิ มชิมรส
ข้ าวหน้ าอาหารทะเล หรื อซูชิทีใช้ อาหารทะเลสดๆ ทีเพิงซื อมาในตอนเช้ าจากสถานทีตา่ งๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที ปู ทีเรี ยงรายอยูห่ น้ า
ร้ านได้ รับความนิยมทีสดุ เพือเป็ นของฝากจากทะเล ขอเชิญดืมดําไปกับความอร่อยทีมเี ฉพาะในตลาดเท่านั น
เทียง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารต่ างๆภายในตลาดปลานิโจ
หลังจากนั นนําท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าประจําเกาะฮอกไกโด
ของศาสนาชินโต ทีสร้ างตั งแต่ปี 1871 ซึงแต่เดิมศาลเจ้ านี มีชือว่าศาลเจ้ า
ซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ ความเลือมใสศรัทธามาก เพราะเชือกัน
ว่าเป็ นทีสถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พิทกั ษ์ เกาะฮอกไกโดและคอยปก
ปั กษ์ รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั งแต่ยคุ บุกเบิกดินแดนแห่งนี ดังนั นคน

เพือเป็ นขวัญและกําลังใจ จากนั น
เล่นไปกับห้ างสรรพสินค้ า ที
ต้ อนรับให้ ทกุ
คํา

ท้ องถินจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย

ได้ เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางมาถึง JR Sapporo Station ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งเดิน
สะสมอยูม่ ากมาย เช่น STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ ESTA ทีเปิ ด

ท่านได้ ทดสอบความแข็งแรงของแข้ งขาในการเดินเล่น หรื อเลือกซื อของฝากติดมือกลับบ้ านกันแบบไม่ยั ง..
อิสระรับประทานอาหารคํา ตามอัธยาศัยที JR Station
เข้ าสู่ทีพัก ... TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่ า

Day 6
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

07.00 น.ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ
08.00 น. ถึง สนามบินชินชิโตเสะ .. ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
10.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กส์ เทียวบินที XJ 621
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15.50 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ .. โดยสวัสดิภาพ
****************************************************************
HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ อง

เด็กมีเตียงพักกับ

เด็กไม่ มีเตียงพัก

พักเดียว

ละ 2 ท่ าน

ผู้ใหญ่ 1-2 ท่ าน

กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เพิม

[อายุ 8-12 ปี ]

[อายุ 2-7 ปี ]

47,900

47,900

46,900

8,900

37,900

49,900

49,900

48,900

8,900

39,900

19-24 เมษายน 61

36,900

36,900

35,900

8,900

26,900

24-29 เมษายน 61

36,900

36,900

35,900

8,900

26,900

37,900

37,900

38,900

8,900

27,900

37,900

37,900

38,900

8,900

27,900

36,900

36,900

35,900

8,900

26,900

34,900

34,900

33,900

8,900

24,900

34,900

34,900

33,900

8,900

24,900

05-10 มิถนุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

07-12 มิถนุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

10-15 เมษายน 61
** สงกรานต์ **
13-18 เมษายน 61
** สงกรานต์ **

26 เมษายน-01 พฤษภาคม
** วันหยุดแรงงาน **
01-06 พฤษภาคม 61
** วันหยุดแรงงาน **
03-08 พฤษภาคม 61
08-13 พฤษภาคม 61
** วันหยุดพืชมงคล **
10-15 พฤษภาคม 61
** วันหยุดพืชมงคล **

จอยแลนด์
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12-17 มิถนุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

14-19 มิถนุ ายน 61

29,900

29,900

28,900

8,900

19,900

19-24 มิถนุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

21-26 มิถนุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

** 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 ที สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

**ลูกค้ าทีบินกับสายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์ มีเงือนไขเพิมตามรายละเอียดด้ านล่ าง **
1.หากลูกค้ าท่านใดประสงค์จะซื อQuiet Zone หรื อทีนัง Long Leg มีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายเพิมเติมดังนี
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT
Quiet Zone Lagroom Seat 1,600 / เทียว
Quiet Zone Seat
500 / เทียว
Lagroom Seat
1,400 / เทียว
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุกว่ า 15 ปี ,
ผู้ใหญ่ อายุ เกิน 60 ปี , สตรีมีครรภ์ , ผู้พิการ นัง
Baby Bassinet
1,400/เทียว (ตะกร้ าเด็ก) (Legroom Seat)
2.ทางแอร์ เอเชียมีนํ าหนักกระเป๋ าให้ ทา่ นละ20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง
ท่านใดประสงค์จะซื อนํ าหนักเพิมกรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที ณ วัน
จองทัวร์ ...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้ านล่าง..
3.ส่วนลูกค้ าทีจะซื ออุปกรณ์ทีเกียวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้ กอล์ฟ ต้ องซื อค่า สัมภาระเป็ นค่าอุปกรณ์
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กีฬาเพิมเติมแยกจากค่าสัมภาระ ตามรายละเอียดด้ านล่าง

ราคา [จ่ ายเพิม] บาท
นํ าหนักขาไป /กลับ (ราคาต่ อเทียว)

5 Kg.

10 Kg.

20 Kg.

350.-

550.-

1490.-

อัตราของสนามบิน ชิโตเสะ

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับซื อนํ าหนักเพิมหลังจากทําการจองแล้ ว
ถ้ าลูกค้ ามีนํ าหนักเกินกําหนดต้ องจ่ายค่าสัมภาระเพิมหน้ าเคาน์เตอร์ ตามอัตราทีสายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ท่าน / เทียว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ /ชิโตเสะ นํ าหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ท่าน /เทียว
เงือนไขการใช้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน20 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั งหมด

GTM-26 CTS XJ02

4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ทั งหมด
4.3 ยกเว้ นกรุ๊ ปทีออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําทีนังกับสาย การบินและ
ค่ามัดจําทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่ าทัวร์ ทั งหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.4 กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศทีระบุ ไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่ คนื ค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น **
**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศญี ปนโดยผิ
ุ่
ดกฎหมายและ
ในขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั งไทยและญีปนุ่ ขึ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่านั น
ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่ สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทั งสิ น**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น

อัตราค่ าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลียนระดับชั นทีนังจากชั นประหยัดเป็ นชั นธุรกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้ องดําเนินก่อน
เดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต้ องกระทําทีเคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั น
2. ค่าทีพกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทที ่ านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
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5. ค่านํ าหนักสัมภาระรวมในตัวเครื องบิน[แอร์ เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่เกิน 23 กิโล]
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ยประกันเริ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
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อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปนประกาศยกเลิ
ุ่
กวีซา่ ให้ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสันใน
ประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน15 **ถ้ ากรณีทางรัฐบาลญีปนประกาศให้
ุ่
กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพิ มในการขอวีซา่ ตามทีสถานทูต
กําหนด)
2. ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ ามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัวเครื องบิน
5. ค่าทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริ ป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้ วยวัตถุประสงค์เพือ
การท่องเทียว เยียมญาติ หรื อธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง เพือเป็ นการยืนยันว่ามีคณ
ุ สมบัติในการเข้ า
ประเทศญีปนุ่
**เอกสารทีอาจจะต้ องใช้ ในการพิจารณาการอนุญาตให้ เข้ าประเทศ – ตัวเครื องบินและเอกสารเรื องทีพกั ทางบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ กบั ลูกทัวร์ แต่
ทั งนี ขึ นอยูก่ บั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้ าเมืองของญี ปนุ่ **

1. ตัวเครื องบินขาออกจากประเทศญีปนุ่
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพาํ นักในประเทศญีปนุ่ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ระหว่างทีพาํ นักในประเทศญีปนุ่ (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอืนๆ)
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4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศญีปนุ่
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศญีปุ่น (สําหรับกรณีการเข้ าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้ นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทียงั มีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ ตาํ กว่ า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปนจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิงทีขดั ต่อกฎหมาย และเข้ าข่ายคุณสมบัติเพือการพํานักระยะสั น
3. ในขั นตอนการขอเข้ าประเทศ จะต้ องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู้ทีไม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี ปนุ่ หรื อมิได้ อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ และไม่เข้ าข่ายคุณสมบัติ ที
อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าประเทศ
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หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจาก
ความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงือนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั งหมด
7. สําหรับผู้เดินทางทีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดา
แนบมาด้ วย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
การจราจรช่ วงเทศกาลหรือวันหยุดของญีปุ่น และราคาอาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
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