CODE: XJ114 Ice Breaker Hokkaido 5D3N

Ice Breaker Hokkaido 5D3N
ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ โซอุนเคียว อาซาฮิคาวะ เรือตัดน้ําแข็ง
พักโซอึนเคียวออนเซ็น 1คืน อาซาฮิคาวะ 1คืน ซัปโปโร 1คืน
พิเศษ!!!พาเทีย่ วครบทุกวัน ทานบุฟเฟตขาปูยักษ+ชาบูหมูไมอนั้ !!!
ซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด มีการสรางระบบถนนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา ครบครันไปดวยสถานที่ทองเที่ยว แหลงชอปปง ราน
กินดื่ม อาซาฮิคาวะ เมืองใหญอันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโดมีแมน้ําลําธารหลายสายและลอมรอบไปดวยภูเขาและยังเปนเมืองที่หนาวสุดๆเพราะ
หิมะตกหนักเปนเวลานาน เลือกชิมสุดยอดราเมงที่หมูบานราเมน เที่ยวสวนสัตวอะซาฮิยามา ที่มีสัตวขั้วโลก เชน หมีขาวและชมพาเหรดแพนก
วิ้น!!!โซอุนเคียว เปนหมูบานออนเซนขนาดเล็กที่อยูทามกลางขุนเขาแหงอุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง ที่เมืองคามิกาวะ เปนที่ตั้งของน้ําตกที่สวย
ที่สุดติดรอยอันดับของญี่ปุนและเปนที่จัดงานเทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival
ม อ น เ บ็ ท สึ ม น ต สเ น ห แ ห ง ฮ อ ก ไก โด อ ยู บ ริ เ ว ณ ช า ย ฝ ง ท ะ เ ลท า ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโดและเปนจุดเริ่มตนอีกแหงหนึ่งในการออกเรือ
ไปชมกอนน้ําแข็งยักษ หรือ ice drift ที่ลอยมาจากขั้วโลกอีกดวย โอตารุ เมืองทาเรือเล็กๆ สุดนารัก มีเสนหของความโรแมนติกชวนใหหลงใหล
วันเดินทาง
23 – 27 มกราคม 62
25 – 29 มกราคม 62
30มกราคม - 3กุมภาพันธ 62
13 – 17 กุมภาพันธ 62
15 – 19 กุมภาพันธ 62
20 – 24 กุมภาพันธ 62
27กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 62
6 – 10 มีนาคม 62
13 – 17 มีนาคม 62
15 – 19 มีนาคม 62
20 – 24 มีนาคม 62
22 – 26 มีนาคม 62
26 – 30 มีนาคม 62

ราคาผูใหญ
32,900
32,900
32,900
33,900
34,900
32,900
31,900
30,900
30,900
30,900
29,900
28,900
28,900

ราคาเด็ก 0-2 ป
ไมเสริมเตียง
ราคาเด็กอายุไมเกิน2 ป
(Infant) 7,000 บาท

พักเดี่ยว

ที่นั่ง

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

หมายเหตุ

ไฟลทบิน
Departure DMK – CTS XJ620 23.55-08.40
Return
CTS – DMK XJ621 09.55-16.30
วันที่
1

2
3

4

5

รายละเอียดทองเที่ยว
พรอมกันทีท่ าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
ออกเดินทางสูฮอกไกโด DMK – CTS XJ620 23.55-08.40
สนามบินนิวชิโตะเสะ – หมูบา นราเมนอาซาฮิคาวะ – สวนสัตวอาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว – เทศกาล Sounkyo Hyobaku
Festival - ออนเซ็น
 เที่ยง,เย็น
น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ําแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอย
โอคอทสก - อาซาฮิคาวะ - หาง Aeon Mall
 เชา,เที่ยง
โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - รานDuty Free - ทานุกิ
โคจิ
 เชา,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟตขาปู+ชาบูหมูไมอนั้ )
ซัปโปโร – สนามบินชิโตะเสะ – ทาอากาศยานดอนเมือง CTS – DMK XJ621 09.55-16.30
เชา

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ทาอากาศยานดอนเมือง
20.30น.
23.55น.

 พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3เคานเตอรสายการบิน THAI AIR
ASIA X (XJ) เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสาร ติกแท็กกระเปา
 นําทานเดินทางสูสนามบินนิวชิโตเสะ ประเทศญี่ปุนโดยสายการบิน THAI AIR ASIA
X เที่ยวบินที่ XJ620 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย)

วันที่สอง สนามบินนิวชิโตะเสะ - หมูบานราเมนอาซาฮิคาวะ - สวนสัตวอาซาฮิยามะ – โซอุนเคียว –
เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival – ออนเซ็น
อาหาร กลางวัน (ราเมน) ,เย็น
08.40 น.

เที่ยง
บาย

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นิ ว ชิ โ ตเสะ ท า อากาศยาน
นานาชาติของฮอกไกโด (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด
จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝา
ฝนจะมี โทษจับและปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทํา
ภารกิจสวนตัว จากนั้นนําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู หมูบานราเมนอาซาฮิคาวะ Asahikawa Ramen Village ราเมนของ
ที่นี่มีรสชาติอันเปนเอกลักษณและไดรับการกลาวขานถึงความอรอยมายาวนานกวาทศวรรษหมูบานราเมนอาซาฮิคาวะไดถือกําเนิด
ขึ้นในป 1996 โดยรวบรวมรานราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาวาทั้ง 8 รานมาอยูรวมกันเปนอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมูบานรา
เมนที่รวบรวมรานดังขั้นเทพไวในที่เดียว และยังมีหองเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเปนมาของหมูบานแหงนี้ใหสําหรับผูที่สนใจไดมา
ศึกษาอีกดวย
 บริการอาหารเที่ยง แบบราเมนที่หมูบานราเมน (มื้อที่1)
นํ า ท า นเดิ น ทางสู สวนสั ต ว อ าซาฮิ ย ามะ
Asahiyama Zoo ซึ่งไดรับความนิยมมากที่สุดใน
ญี่ปุน ซึ่งในแตละปจะมีผูเขาชมความนารักของ
สัตวตางๆ ที่ไมไดถูกกักขังในกรงแบบที่ทานเคย
เห็ น ในสวนสั ต ว ทั่ ว ๆ ไปถึ ง กว า ป ล ะ 3 ล า นคน
จากทั่วโลก โดยสวนสัตวแหงนี้ไดมีแนวความคิด
ที่ ว า สั ต ว ต า ง ๆ ค ว ร ที่ จ ะ อ า ศั ย อ ยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ดี และเปนไปตามธรรมชาติของสัตว นั้นๆ จึงทําใหทุกทานไดสัมผัสถึงชีวิต
ความ เปนอยูที่แทจริงของสัต วแตละประเภท อาทิเชน หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสาย
พันธุตางๆ แพนดาแดง ไฮไลทสําคัญ! ของที่นี่คือการชมการเดินขบวนพาเหรดของนก
เพนกวินที่ใหทานไดชมอยางใกลชิด (พาเหรดแพนกวิ้น11.00/14.30) จากนั้นนําทานเดินทาง สูโซอุนเคียวเปนหมูบานออนเซน
ขนาดเล็ก ตั้งอยูเมือ งคามิกาวะ ที่อยูท ามกลางขุ นเขาแหง อุทยานแห งชาติไดเซ็ทสึซัง มี
ธรรมชาติทิวทัศนที่งดงาม นําทานชม เทศกาล Sounkyo Hyobaku หรือ เทศกาลน้ําตก
น้ําแข็งแหง Sounkyo (Sounkyo Ice Waterfall) เทศกาลประจําฤดูหนาวของโซอุนเคียว ซึ่ง
จัดเปนประจําทุกป และในปนี้จะจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 25 มกราคม – 18 มีนาคม 2561 โดย
จะจัดแสดงประติมากรรมที่ทําจากหิมะ และน้ําแข็ง อาทิ เสาน้ําแข็งอุโมงคน้ําแข็ง และโดม
น้ําแข็งบนพื้นที่กวา 10,000 ตลอดแนวแมน้ําอิชิคาริ (Ishikari River) ซึ่งจะมีการประดับประดา

เย็น

ไฟ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พักโซอุนเคียวออนเซ็น
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่2)
หลังทานอาหารใหทานไดผอนคลายกับการ แชออนเซ็น เพื่อผอนคลายความเมื่อยลาและจะทําให ผิวพรรณสวยงามและยังชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกดวย
ที่พัก: Sounkaku Grand Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7
วันกอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

น้ําตกกิงกะ น้ําตกริวเซ – มอนเบ็ทสึ - เรือตัดน้ําแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise – หอคอย
โอคอทสก - อาซาฮิคาวะ - หาง Aeon Mall  อาหารเชา,กลางวัน

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)
นําทานดินทางสู น้ําตกริวเซ และน้ําตกกิงกะ น้ําตก
สองสายที่ไหลจากบนภูเขาลงมาที่ผาเปนริ้วสวยงาม
น้ําตกทั้งสองสายตั้งอยูหางกันเพียง 300 เมตร สามารถ
สังเกตเห็นไดงาย ดานขวาคือน้ําตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกวา
เป น“น้ําตกแหงดาวตก”เพราะสายน้ําเสนใหญไหลลง
มาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย จะแลดูคลายดาว
ตก เคียงคูกับน้ําตกกิงกะหรือ“น้ําตกแหงแมน้ําสีเงิน” อยูดานซาย ในฤดูรอนจะเห็นสายน้ําเปนริ้วเล็กๆไขวกันไปมาดูชดชอย จัดอยู
ในน้ํา ตกชื่ อ ดัง หนึ่ง ในร อ ยแห งของญี่ ปุน ให ท านเก็บ ภาพความงามตามอั ธ ยาศั ย จากนั้ นนํ าท า นเดิ นทางสู เ มือ งมอนเบ็ ท สึ
Monbetsu เปนเมืองที่ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เปนจุ ดเริ่มตนอีกแหงหนึ่งในการออกเรือ
ไปชม ice drift ที่ลอยมาจากขั้วโลก (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

บาย

เย็น

นําทาน ลองเรือตัดน้ําแข็ง (Garinko II) เปนไฮไลทหนึ่งของเมืองมอน
เบ็ทสึ เรือ Garinko II สีแดง จะวิ่งตัดทะเลน้ําแข็งออกไปนอกชายฝงทะเล
โอคอทสก นํ า นั ก ท อ งเที่ ย วไปชมก อ นน้ํ า แข็ ง ที่ ล อยมาจากขั้ ว โลกเหนื อ
ในชวงปลายฤดูหนาวเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม เดิมเรือนี้ใชเพื่อสํารวจน้ํามัน
ในรัฐอลาสกา เริ่มนํามาใชเปนกิจกรรมทองเที่ยวตั้งแตป 2004 การลองเรือ
แตละรอบใชเวลา 45 นาที-1 ชั่วโมง (หมายเหตุ : การลองเรือตลอดจนการ
ตัดน้ําแข็ง ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในวันนั้นๆ ซึ่งหากในวันที่ทัศนวิสัยไมดี
หรือมีลมแรง เรืออาจไมเปดใหบริการ) จากนั้นนํา
ทาน หอคอยโอคอทสก Okhotsk Tower สราง
เปนหอกลมตั้งอยูในทะเลปลายสะพานที่ยื่นไปใน
ทะเล ตรงทาเรือเมืองมอนเบ็ทสึ บริเวณเดียวกับที่
จะลงเรื อ ตั ด น้ํ า แข็ ง จากหอนี้ นั ก ท อ งเที่ ย วจะ
สามารถดูทะเลน้ําแข็งไดทั้งจากดานบนและลงไป
ดูสภาพของทะเลน้ําแข็งจากใตนําไดดวย โดนมี หลายชั้นคือชั้นที่ 1 okhotsk Hall ทางเขาที่เชื่อมกับทาเรือ แสดงความเปนมาของ
หอคอยนี้และรานขายของที่ระลึก ชั้นที่ 2 observation Hall แสดงเกี่ยวกับทะเลโอคอทสกและสิ่งมีชีวิตในทะเล เชน ตัวตัวคลิโอเนะ
clione สัตวทะเลจิ๋วที่มีเฉพาะในแถบนี้ และเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ ที่ใชสํารวจเกี่ยวกับทะเลน้ําแข็ง ชั้นที่ 3 Panorama Hall
หองชมวิวรอบทิศทาง ในวันที่อากาศดีอาจเห็นไกลถึงคาบสมุทรชิเรโดโกะ ชั้น B1 Aqua Gate ลงลิฟตไปที่กนทะเลซึ่งลึก 7.5 เมตร
เพื่อชมสัตวทะเลที่จัดแสดงเปนAquariumเล็กๆ และยังมีชองหนาตางใหมองเห็นสภาพใตทะเลไดอีกดวย นําทานเดินทางสู เมืองอา
ซาฮิคาวะ (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ2.30ชม.)
นําทานเดินทางสู หางAeon Mall อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาและอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทาน
เขาสูที่พัก
ที่พัก: Asahikawa Smile Hotel/Hotel Cresrnt Asahikawa หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการ
แจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)
วันที่สี่ โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – เครื่องแกวโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –
ราน Duty Free – ทานุกิโคจิ  อาหารเชา,ที่ยง,เย็น

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)
นําทานเดินทางสู เมืองโอตารุ Otaru เมืองทาเจริญรุงเรืองในฐานะที่
เปนเมืองคาขายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองทาเล็กๆที่ มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งมีรานขายของอยูตลอดสองขางทาง
ดวยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแตงของบานเรือนนั้นสวนใหญ
ไดถูกออกแบบเปนตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุไดรับอิทธิพล

เที่ยง
บาย

เย็น

มาจาก การทําการคาระหวางประเทศญี่ปุนเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นําทานเที่ยวชม คลองสายวัฒนธรรมโอตา
รุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสนหชวนใหคนหา ดวยควา มเปนเอกลักษณแหงวีถีชีวิต 2 ฝงคลองที่ยังคงความเปนญี่ปุนแบบดั้งเดิม
คลองโอตารุสรางเพื่อใหเรือเล็กลําเลียงสินคาจากทาเรือเอามาเก็บไวในโกดังที่อยูตามริมคลอง เมื่อวิทยาการเจริญกาวหนา เรือใหญ
จึงเปลี่ยนไปเขาทาที่ใหญและขนสงเขาโกดัง ไดงายขึ้น ตึกเกาเก็บสินคาริมคลองเหลานี้ จึงถูกดัดแปลงเปนรานอาหารสไตลตางๆ
และพิพิธภัณฑ นําทานเที่ยวชม ชมเครื่องแกวโอตารุ แหลงทําเครื่องแกวที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแกวหลากสีสันดัง
อยูในโลกของจินตนาการ แหลงเครื่องแกวชื่อดังของโอตารุ และยังมีเครื่องแกวหลากหลายใหทานชื่นชม และเลือกซื้อได เมืองนี้มี
ชื่อเสียงในดานการทําเครื่องแกวตางๆ จากนั้นนําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี Otaru Music Box Museum ใหทานไดทองไปใน
ดินแดนแหงเสียงดนตรีและบทกวีที่แสนออนหวานชวนใหนาหลงใหล ดวยกลองดนตรี (MUSIC BOX) อันมากมายหลากหลายและ
งดงามที่จะทําใหทานผอนคลายอยางดีเยี่ยม ทานจะไดชมกลองดนตรีมากมายหลายหลายแบบนารักๆ เต็มไปหมดมากกวา 3,000
แบบ รวมถึงทานยังสามารถเลือกทํากลองดนตรีแบบที่ทานตองการไดดว ย ทานสามารถเลือกกลองใส ตุกตาเซรามิกและเพลงมา
ประกอบกัน มีบริการนําเพลงกลองดนตรีทั้งเพลงญี่ปุนและเพลงสากลมาอัดเปนซีดีโปสการดสงไดโดยตรงจากทางพิพิธภัณฑ ให
ทานไดสัมผัสและชื่นชมกลองดนตรีนารักมากมาย ใหทานไดทํากลองดนตรีนารักๆในแบบที่ทานชื่นชอบด วยตัวทานเอง
 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที6่ )
นําทานเดินทางสูซัปโปโร ศูนยกลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด ระหวางทางนําทานไปชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (คาทัวรไม
รวมการเขาชมการผลิตดานใน) แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน ตัวอาคารของโรงงานถูกสรางขึ้นในสไตลยุโรปแวดลอม
ไปดวยสวนดอกไม ใหทานไดเลือกซื้อเปนของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานไป รานดิวตี้ฟรี ใหทานเลือกซื้อของฝากราคาถูก
อาทิเชน เครื่องสําอางค เครื่องไฟฟา ผลิตภัณฑจากน้ํามันมา โฟมลางหนาถานหิน ผลิตภัณฑแบรนด 4GF 5GF และ6GF หรือ
วิตามินบํารุงรางกายอยาง Natto สารสกัดจากถั่ว หรือน้ํามันตับปลาฉลาม ยาของดร.โนงุจิ เปนตน
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูบุฟเฟตขาปู+ชาบูหมูไมอั้น
หลังอาหารเย็นอิสระให
ทานชอปปงยานทานุกิ
โกจิ เปนยานที่คึกคักมี
ชี วิ ต ชี วิ ต โดยเฉพาะใน
เวลาค่ําคืนที่บรรดาปาย
ไฟโฆษ ณาบนตึกตาง ๆ เปดไฟสลับสีแขงขันประชันสินคากันรอบๆ บริเวณนี้มีรานอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมยยามราตรี
ทั้งไนทคลับ บาร คาราโอเกะ รวมกันมากกวา 4,000 ราน ตั้งอยูในตรอกซอกซอย บางรานก็ซอนอยูในตึกตองขึ้นลิ ฟตไป แตก็มี
พนักงานออกมาเรียกแขกเสนอเมนูและบริการของรานตนเองอยูริมถนนเต็มไปหมด บริเวณใกลกันทานสามารถเดินไปชอปปงยาน
ซูซูกิโนะได จากนั้นเดินทางเขาสูที่พักแรม
ทีพัก: Sapporo Tobu Hotel/Vessel Hotel Nakajima Koen
(ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง)

วันที่หา

ซัปโปโร - ทาอากาศยานนิวชิโตเสะ - ทาอากาศยานดอนเมือง
 อาหารเชา

เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก หรือบริการแบบ Set Box (มื้อที่ 8)
หมายเหตุ: กรณีหองอาหารเชาที่โรงแรมไมสามารถเปดบริการชวง06.00น.ได เพื่อความสะดวกในเรื่องระยะเวลาในการเดินทางมา
สนามบินทางบริษัทขอปรับเปน Set Box แทน)

09.55 น.

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินนิวชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับ
ออกเดินทางสูทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการ THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีบริการจําหนาย )

16.30 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
+++++++++++++++++++++++++

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทาน
เปนหลัก เพื่อใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถ
ใหบริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ
30 บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บรัษัทฯขอสงวสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน )
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา
- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

2.

ในกรณี ที่ ลู ก ค า ต อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ ก อ นทุ ก ครั้ ง มิ ฉ ะนั้ น ทาง
บริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิ ฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน***
กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคา ทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม
คืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราคาบริการนี้  รวม
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเปนไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุทนี่ ั่งได

2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5.  คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่อง
ไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท
(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถ
รับผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ
500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจากบริษัทประกันทั่วไป
7. อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเปนตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม
7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย
(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต 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.เป น ผู ที่ ไ ม มี ป ระวั ติ ก ารถู ก ส ง ตั ว กลั บ จากประเทศญี่ ปุ น มิ ไ ด อ ยู ใ นระยะเวลาของการถู ก ปฏิ เ ส ธไม ใ ห เ ข า ประเทศ และไม
เขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและ
บริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษั ทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน
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 อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรม
จัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยน
หองไดตามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม
สามารถจัดการไดลวงหนาได
10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคํา สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจ ารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก
2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอป
ปง แตละสถานที่นอยลง โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ ตอง
เรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา
18.00-20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตามพ .ร.บ การ
ทองเที่ยว เทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานได
เขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควร
ศึ ก ษ า เ งื่ อ น ไ ข ค ว า ม คุ ม ค ร อ ง ใ ห ล ะ เ อี ย ด )
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับเทานั้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเป นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกต อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

