GT-CTS XJ02

JAPAN
HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
เมษายน-มิถน
ุ ายน 61 / ราคาเริมต้น 29,990 บาท
ไฮไลท์ ท ัวร์
- เทียวเต็มทุกว ัน ไม่มวี ันอิสระ
- หนาวสุดขวไปก
ั
ับอุณหภูม ิ – 41 องศา ณ พิพธิ ภ ัณฑ์หม
ิ ะไอซ์พาวิลเลียน
- ตืนตาก ับ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า”
- ถ่ายรูปเก๋ๆ คูก
่ ับ หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” ทีโนโบริเบตสึ
- เก็ บภาพสวยงาม ช ัตเตอร์ก ันร ัวร ัว ก ับ “คลองโอตารุ”
- ชมอาคารน่าร ักสดใส มีกม
ิ มิค ที “โรงงานช็ อคโกแลต อิชย
ิ ะ”
- ช้อปปิ ง ดิวตี ฟรี & ย่านทานูก ิ โคจิ และ JR SAPPORO STATION

- ผ่อนคลายสบายๆก ับออนเซ็ นในโรงแรม 1 คืน
- อิมอร่อย ก ับเมนูพเิ ศษ ขาปู 3 ชนิด !!

รายละเอียดการเดินทาง
Day 1
20.00 น.

สนามบินดอนเมือง
นั ดพบกันที สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชน
ั 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(XJ)โดยมีเจ ้าหน ้าทีให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสั มภาระ

23.45 น.

ออกเดินทางสูป
่ ระเทศญีปุ่ น เกาะฮอกไกโด โดยเทียวบินที XJ620 ** [ บริการอาหารร ้อน บนเครือง ] **

** ทางเราขอสงวนสิทธิการเลือกทีนังบนเครืองบินไทยแอร์เวย์ เนืองจากต ้องเป็ นไปตามกฏระเบียบของสายการบิน
สํ าหรับการสุม
่ จับทีนั งว่างบนเครืองให ้กับลูกค ้า

Day 2
สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า–หมูบ
่ า้ นราเมง–พิพธ
ิ ภ ัณฑ์หม
ิ ะไอซ์พาวิลเลียน–อิออน
เมืองอาซาฮีกาว่า
08.30 น.

เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เมืองซ ัปโปโร เกาะฮอกไกโด นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและรับ
กระเป๋ าสั มภาระเรียบร ้อยแล ้ว ...

09.30 น.

นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง จากนันเดินทางสู ่ เมืองอาซาฮีคาว่า (Asahikawa) ทีตังอยูก
่ ลางเกาะฮอกไกโด .. เป็ น
เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากเมืองซั ปโปโร .. พาทุกท่านไปยัง หมูบ
่ า้ นราเมน (Ramen Village) ) (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ1ชัวโมง) ซึงเมืองแห่งนี มีประวัตศ
ิ าสตร์การทําราเมน มาอย่างยาวนาน นั บตังแต่ยค
ุ หลังสงครามโลก
ครังที 2 และมีนําซุปแบบฉบับของตัวเอง โดยหมูบ
่ ้านราเมน ถือกําเนิดมาในปี 1996 เพือให ้เหล่านั กท่องเทียวได ้
เข ้ามาสั มผัสรสชาตแบบดังเดิมของร ้านราเมนทีมีชอเสี
ื ยงทัง 8 ร ้านได ้อย่างเต็มที

เทียง

อิสระร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ.หมูบ
่ า้ นราเมง (เลือกลิมรสราเมงชือด ัง ตามอ ัธยาศ ัย)

บ่าย

หลังจากนัน นํ าท่านเดินทางไปยัง เมือง คามิกาว่า
ช่วงบ่าย ไปเข ้าชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์หม
ิ ะไอซ์พาวิลเลียน ( KAMIKAWA ICE PAVILLION ) ให ้ท่านได ้สั มผัสความ
สวยงาม วิจต
ิ รตระการตา ของนํ าแข็งแกะสลัก และหินงอก หินย ้อยทีเป็ นนํ าแข็ง ซึงในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมเิ อาไว ้

ว ัน โปรแกรมการเดินทาง
1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินชินชิโตเสะ (ฮอกไกโด)

2

สนามบินชิโตเสะ-เมืองอาซาฮีคาว่า-หมูบ
่ ้านราเมง
พิพธิ ภัณฑ์หม
ิ ะไอซ์พาวิลเลียน-อิออน-เมืองอาซาฮีกาว่า

3

4

5

6

เนินแห่งพระพุทธเจ ้า Hill of the Buddha-โนโบริเบ็ตสึ
หุบเขานรกจิโกกุดานิ-ภูเขาโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าขึนกระเช ้าไฟฟ้ า)
ทะเลสาบโทยะ
บ่อนํ าฟุคด
ิ าชิ-เมืองโอตารุ–คลองโอตารุ–พิพธิ ภัณฑ์เครืองแก ้วพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตีฟรี-ช ้อปปิ งทานูกโิ คจิ
**เมนูพเิ ศษ ปิ งย่าง+ขาปู3ชนิด**
ซั ปโปโร–ตึกรัฐบาลเก่าซั ปโปโร–หอนาฬิกา –โรงงานช็อคโกแลต
อิช ิยะ (ชมภายนอก)–ตลาดปลานิโจ-ศาลเจ ้าฮอกไกโด
ช ้อปปิ ง JR STATION
สนามบินชินชิโตเสะ(ฮอกไกโด)-สนามบินดอนเมือง

เช้า เทียง เย็น























โรงแรมทีพ ัก
ASAHIKAWA HOTEL
หรือเทียบเท่า

TOYA HOTEL
หรือเทียบเท่า

TMARK HOTEL
หรือเทียบเท่า

TMARK HOTEL
หรือเทียบเท่า

ที -20 องศา และมีการจัดแสดง หินงอก หินย ้อย ซึงเกิดจากนําแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็ นหินย ้อยดังทีเห็นในภาพ ก็จะ
ใช ้เวลากว่า 10 ปี และจุดทีน่าชมทีจุดก็คอ
ื มุมทีเราจะสามารถทีจะทดสอบใช ้ชีวต
ิ ในห ้อง -41 องศา และเป็ นห ้องที
หนาวทีสุดของสถานทีแห่งนีอีกด ้วย ...หลังจากนั น พาทุกท่านไปยัง อิออน มอลล์ อาซาฮีคาว่า ( AEON MALL
ASAHIKAWA ) ห ้างดังทีมีส ินค ้ามากมายให ้เลือกช ้อปปิ ง และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนาดใหญ่

คํา

อิสระร ับประทานอาหารคํา ณ.อิออนมอลล์
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูท
่ พั
ี ก ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3
เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha – โนโบริเบ็ ตสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะชินซ ัน
ภูเขาไฟอูสุ (ไม่รวมค่าขึนกระเช้าไฟฟ้า) – ทะเลสาบโทยะ
ช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ทําการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสั มภาระ
ออกเดินทางสู ่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า Hill of the Buddha ตังอยูท
่ เมื
ี องซั ปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่ น
ถือว่าเป็ นผลงานการสร ้างชินเอกอีกชินหนึงของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญีปุ่ นเจ ้าของรางวัลพ
ริตซ์เกอร์ทถื
ี อว่าทีสุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็ นเนินเขาล ้อมรอบรูปปั นพระพุทธรูปมีความสูง มากถึง 13.5
เมตรและมีนํ าหนั ก 1500 ตัน พืนทีทีล ้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทังรายล ้อมด ้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูร ้อนทีจะสามารถเห็นต ้นลาเวนเดอร์จํานวนกว่า 150,000 ต ้นล ้อมรอบรูปปั นพระพุทธรูป ซึงเป็ นการผสมผสาน
ทีลงตัวระหว่างสถาปั ตยกรรมทีมนุษย์สร ้างขึนกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแล ้วประหนึงเป็ นผลงานศิลปะชันเอก
ทีหาดูได ้เฉพาะทีนีเท่านั น จากนั นนํ าท่านเดินทางสู ่ โนโบริเบทสึ”เมืองทีเป็ นเมืองตากอากาศชือดัง แห่ง หนึงของ
ญีปุ่ น มีชอเสี
ื ยงด ้านออนเซ็ น เป็ นเมืองทีเหมาะสํ าหรับไปพักค ้างคืนและเข ้าออนเซ็ นเป็ นอย่างยิง นํ าท่านชม หุบ เขา
นรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟทียัง ไม่ดับก่อให ้เกิดนํ าพุร ้อนและบ่อโคลนเดือดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท ี
น่าชม

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั นนํ าทุกท่านเดินทาง สู ่ ภูเขาโชวะ ชินซ ัน ซึงเป็ นหนึงในภูเขารุ่นใหม่ของประเทศญีปุ่ น มีความสูง 290 เมตร
โดยประมาณและ มี ภูเขาไฟอูสุ ( Mt.Usu ) อยู่ใ นบริเวณใกล ้เคียงกัน ซึงเป็ นภูเขาไฟทีใกล ้กับ ทะเลสาบโทยะ
(Lake Toya) ในอดีตเคยระเบิดมาแล ้ว 4 ครังในรอบ 100 ปี และครังล่าสุดทีมีการปะทุนัน เกิดขึนในปี 2000
** ท่านสามารถจ่ายเงินเพือ นังกระเช ้าไฟฟ้ า ขึนไปชมทัศนียภาพบนภูเขาไฟอูสไุ ด ้
และหากมองจากบนนันลงมาท่านจะเห็นวิวของทะเลสาบโตยะ อย่างสวยงามทีสุด **
หลังจากนัน แวะไปถ่ายรูปกับ ทะเลสาบโทยะ ( Lake Toya ) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส ้นรอบวงยาว
ประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟอูสรุ ะเบิด ตังอยูใ่ กล ้กับ ทะเลสาบชิโกสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบ
แห่งนีมีความพิเศษตรงทีนํ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน ้าร ้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสํ าหรับเดินเล่น ปั น
จักรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์ อันงดงาม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆอยูต
่ รงกลาง คือ เกาะนากาจิมะ (Nakajima
Island) สามารถลงไปเดินเล่นได ้(ยกเว ้นฤดูหนาว) และในช่วงไฮท์ซซ
ี ั น ประมาณเดือนเมษายน-ปลายเดือนตุลาคม จะ
มีการจุดพลุในเวลา 20:45 ของทุกๆคืน .

คํา

เดินทางเข ้าสูท
่ พั
ี ก TOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

ร ับประทานอาหารคํา ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
จากนนให้
ั
ทก
ุ ท่านผ่อนคลายก ับการแช่นําแร่ธรรมชาติสไตล์ญปุ
ี ่ น (Onsen)

Day 4
บ่อนําฟูคด
ิ ะชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เครืองแก้ว – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี
ดิวตีฟรี – ช้อปปิ งทานูก ิ โคจิ
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ทําการเช็คเอาท์ .. และตรวจสอบสั มภาระ
ออกเดินทางสู ่ บ่อ นํ าฟูคด
ิ ะชิ ซึงมีนํ าพุธ รรมชาติและธารนํ าธรรมชาติทเกิ
ี ดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเทย์
ก่อให ้เกิดนํ าตกขนาดเล็กทีมีนําไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึงเป็ นนํ าแร่บริสท
ุ ธิจากภูเขาไฟโดยตรง ให ้ท่านได ้
ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติทสงบและสวยงามของแอ่
ี
ง นํ าตก สะพานไม ้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทย์เป็ นฉากหลัง
จากนั น นํ าท่านเดินทางสู ่ เมือ งโอตารุ ซึงถือเป็ นเมืองท่าทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึง การตกแต่ง ของ
บ ้านเรือ นนั น ส่ ว นใหญ่ไ ด ้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ต ะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโอตารุได ้รั บอิทธิพลมาจากการทํ า
การค ้าระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบยุโ รป อิส ระให ้ท่านเดินชม
ความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่ าประทับใจ คลองโอ
ตารุ เป็ นคลองทีเกิดขึนจากการถมทะเล สร ้างเสร็จเมือปี ค.ศ. 1923 เพือเป็ น
เส ้นทางขนถ่ายสินค ้าจากเรือใหญ่สโู ่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช ้จึงถมคลอง
ครึงหนึงเป็ นถนนสํ าหรับนั กท่องเทียวแทนโกดังต่างๆ ซึงเป็ นอาคารอิฐสีแดง
จึงกลายเป็ นสั ญลักษณ์ของเมือง และได ้ปรับปรุงเป็ นร ้านอาหาร ร ้านขายของ
ทีระลึกนั นเอง จากนั นนํ าท่านชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เครืองแก้ว โดยการเป่ าแก ้วด ้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให ้เครืองแก ้ว
ทีออกมามีรูปแบบและสีทแตกต่
ี
างกัน นํ าท่านชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร ้อยปี ท่านสามารถชมกล่อง
ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง ปั จจุบัน อีกทังยัง สามารถเลือกคิดแบบทํากล่อง
ดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึนมาเป็ นทีระลึกหรือเป็ นของฝากให ้คนรักได ้อีกด ้วย

เทียง

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั น นํ าท่านไปช ้อปปิ งสินค ้าคุณภาพดีทรี ้านค ้าปลอดภาษี DUTY FREE ต่อจากนั น ไปที ย่านทานุก โิ คจิ
( Tanuki Koji ) เป็ นย่านช ้อปปิ งโดยสร ้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ซึงมีความยาว 1 กิโ ลเมตร (ประมาณ 7-8
บล็อก) จนถึงแม่นํา Sosei สองข ้างทางเต็มไปด ้วยร ้านค ้ากว่า 200 ร ้าน ขายของทีระลึก ขนม ของเล่น เครืองสํ าอาง
ช็อคโกแลต เสือผ ้า ร ้านดองกีโฮเต และร ้านอาหารให ้เลือกรั บประทานมากมาย โดยย่านนีเป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า
100 ปี ตังแต่ 1873 ปั จจุบันมีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทานุ ก ิ ในฤดูร ้อน(กรกฎาคม-สิง หาคม) ก็จะประดับ
ประดาไปด ้วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ.ร้านอาหาร **เมนูพเิ ศษ ปิ งย่าง+ขาปู3ชนิด**
เข้าสูท
่ พ
ี ัก ... TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5
ซ ัปโปโร – ตึกร ัฐบาลเก่าซ ัปโปโร – หอนาฬิกา – โรงงานช็ อคโกแลต อิชย
ิ ะ (ชมภายนอก)
ตลาดปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ ง JR STATION

เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านชมด ้านนอกของ ตึกร ัฐบาลเก่าซ ัปโปโรเริมก่อสร ้าง

เมือปี พ.ศ.

2416 เป็ นอาคารสไตล์นโี อบาร็อคอเมริกาทีใช ้อิฐมากกว่า 2.5 ล ้านก ้อนเป็ น
อิฐทีทํามาจากหมูบ
่ ้านซิโรอิช ิและโทโยชิร่า ตึกนีผ่าน การใช ้งานมายาวนาน
กว่า 80 ปี แต่ความงดงามทีเห็นนันได ้รับการบูรณะ

ซ่อมแซมใหม่

หลังจากถูกไฟไหม ้เมือปี พ.ศ. 2454 แต่ด ้วยความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมทีหลงเหลืออยูไ่ ม่กแห่
ี งจึง

ได ้รับการขึนทะเบียนให ้เป็ น

สมบัตท
ิ างวัฒนธรรมสํ าคัญของชาติเมือปี พ.ศ. 2512 จากนั น นํ าท่านผ่านชม
หอนาฬิกาซ ัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาทีเก่าแก่ และเป็ นอีกสั ญลักษณ์ทสํ
ี าคัญ
ของเมืองซั ปโปโรอีกแห่งหนึง สร ้างตังแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรง
ฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได ้

ปรับเปลียนสร ้างเป็ นหอ

นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตังแต่ พ.ศ .2424 จนถึงปั จจุบันก็ยังสามารถ
บอกเวลาได ้อยู่ และด ้วยความเก่าแก่ทอยู
ี ค
่ ก
ู่ ับเมืองซั ปโปโรมานานจึงได ้รับการขึนทะเบียน ให ้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ทีสํ าคัญอีกแห่งหนึงของญีปุ่ น นํ าท่านเดินทางสู ่ โรงงานช็ อกโกแลต ทีหมูบ
่ ้านอิช ิยะซึงเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที
มีชอเสี
ื ยงทีสุดของญีปุ่ น ท่านสามารถเลือกซือช็อกโกแลตต่างๆและทีพลาดไม่ได ้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก
(ShIroi Koibito) ซึงเป็ นช็อกโกแลตทีขึนชือทีสุดของทีนีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็ นทีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ
ทีตกแต่งด ้วยสวนดอกไม ้สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนีท่านจะได ้เลือกซือช็อคโกแลตทีหาซือทีไหนไม่ได ้ จากนันนํ า
ท่านเดินทางสู ่ ตลาดปลานิโจ ตลาดกลางขายส่งเมืองซั ปโปโร เป็ นตลาดทีได ้รับความนิยมซึงสามารถลองลิมชิมรส
ข ้าวหน ้าอาหารทะเล หรือซูช ิทีใช ้อาหารทะเลสดๆ ทีเพิงซือมาในตอนเช ้าจากสถานทีต่างๆ ในฮอกไกโดอย่างเต็มที ปู
ทีเรียงรายอยูห
่ น ้าร ้านได ้รับความนิยมทีสุดเพือเป็ นของฝากจากทะเล ขอเชิญดืมดําไปกับความอร่อยทีมีเฉพาะในตลาด
เท่านั น

เทียง

อิสระร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดปลานิโจ
หลังจากนัน นํ าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ ้าประจําเกาะฮอกไกโด
ของศาสนาชินโต ทีสร ้างตังแต่ปี 1871 ซึงแต่เดิมศาลเจ ้านีมีชอว่
ื าศาลเจ ้า
ซั ปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให ้ความเลือมใสศรัทธามาก เพราะเชือกัน
ว่าเป็ นทีสถิตของเทพเจ ้าโยฮะชิระ ผู ้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปก
ปั กษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตังแต่ยค
ุ บุกเบิกดินแดนแห่งนี ดังนันคน
ท ้องถินจึงนิยมไปสั กการะไม่ขาดสาย เพือเป็ นขวัญและกําลังใจ จากนั น
ได ้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางมาถึง JR Sapporo Station ให ้ท่านได ้ช ้อปปิ งเดินเล่นไปกับห ้างสรรพสินค ้า ที
สะสมอยูม
่ ากมาย เช่น STELLAR PLACE , APIA , PASEO , DAIMARU , TOKYU และ ESTA ทีเปิ ดต ้อนรับให ้ทุก
ท่านได ้ทดสอบความแข็งแรงของแข ้งขาในการเดินเล่น หรือเลือกซือของฝากติดมือกลับบ ้านกันแบบไม่ยัง ..

คํา

อิสระร ับประทานอาหารคํา ตามอ ัธยาศ ัยที JR Station
เข้าสูท
่ พ
ี ัก ... TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6
สนามบินชินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
เช้า

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.

ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสั มภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชินชิโตเสะ

08.00 น.

ถึง สนามบินชินชิโตเสะ .. ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ าสัมภาระ

10.00 น.

ออกเดินทางสู ่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็ กส์ เทียวบินที XJ 621

15.50 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ .. โดยสว ัสดิภาพ

****************************************************************

HOKKAIDO SUMMER WOW WOW 6D4N
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ักห้อง

เด็กมีเตียงพ ักก ับ

เด็กไม่มเี ตียงพ ัก

พ ักเดียว

ละ 2 ท่าน

ผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน

ก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

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 มิถน
ุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

07-12 มิถน
ุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

12-17 มิถน
ุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

14-19 มิถน
ุ ายน 61

29,900

29,900

28,900

8,900

19,900

19-24 มิถน
ุ ายน 61

32,900

32,900

31,900

8,900

22,900

21-26 มิถน
ุ 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

** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ท่าน **
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และม ัคคุเทศก์
ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** (เก็ บทิปก่อนการเดินทาง ที สนามบินดอนเมือง)

** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

**ลูกค้าทีบินก ับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็ กซ์มเี งือนไขเพิมตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค ้าท่านใดประสงค์จะซือ Quiet Zone หรือทีนัง Long Leg มีรายละเอียดค่าใช ้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)ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุกว่า 15 ปี ,
ผูใ้ หญ่อายุ เกิน 60 ปี , สตรีมค
ี รรภ์, ผูพ
้ ก
ิ าร นงั

Baby Bassinet

1,400/เทียว (ตะกร้ าเด็ก) (Legroom Seat)

2.ทางแอร์เอเชียมีนําหนั กกระเป๋ าให ้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เทียวการเดินทาง
ท่านใดประสงค์จะซือนํ าหนั กเพิมกรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าที ณ วัน
จองทัวร์...อัตราค่าสั มภาระตามรายละเอียดด ้านล่าง..
3.ส่วนลูกค ้าทีจะซืออุปกรณ์ทเกี
ี ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม ้กอล์ฟ ต ้องซือค่า สั มภาระเป็ นค่าอุปกรณ์
กีฬาเพิมเติมแยกจากค่าสั มภาระ ตามรายละเอียดด ้านล่าง
ราคา [จ่ายเพิม] บาท
นําหน ักขาไป /กล ับ (ราคาต่อเทียว)

อัตราของสนามบิน ชิโตเสะ

5 Kg.

10 Kg.

20 Kg.

350.-

550.-

1490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับซือนํ าหนั กเพิมหลังจากทําการจองแล ้ว
ถ ้าลูกค ้ามีนําหนั กเกินกําหนดต ้องจ่ายค่าสัมภาระเพิมหน ้าเคาน์เตอร์ตามอัตราทีสายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง นํ าหนั กเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ท่าน / เทียว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ /ชิโตเสะ นํ าหนั กเกินกว่ากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ท่าน /
เทียว

เงือนไขการใช้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
3. การชํ าระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท

3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทังหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทังหมด
4.3 ยกเว้นกรุป
๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําทีนังกับสาย การ
บินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
ไม่วา่ ยกเลิกด้วย
กรณีใดๆ
4.4 กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทงกรุ
ั
งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าท ัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทงสิ
ั น **
**สํ าคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านัน ไม่สนั บสนุนให ้ลูกค ้าเดินทางเข ้าประเทศญีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและ
ในขันตอนการผ่านการตรวจคนเข ้าเมือง ทังไทยและญีปุ่ น ขึนอยูก
่ ับการพิจารณาของเจ ้าหน ้าทีเท่านั น
ลูกค ้าทุกท่านต ้องผ่านการตรวจคนเข ้าเมืองด ้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให ้ความช่วยเหลือใดๆได ้ทังสิน**
4.5 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร ้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
- กรณีทา่ นมีความประสงค์จะต ้องการปรับเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช ้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต ้อง
ดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน ้า และถ ้าโดยการชําระเงินเพืออัพเกรดต ้องกระทําทีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั น
2. ค่าทีพักห ้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีทท่
ี านจองห้องพ ักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจ ัดหารห้องพ ัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษ ัทอาจมีการจ ัดห้องพ ักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข ้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
4. เจ ้าหน ้าทีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ าหนั กสั มภาระรวมในตัวเครืองบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไม่
เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์ [ไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
**ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซา่ ให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํานั กระยะสัน
ในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน15 **ถ ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศให ้กลับมาใช ้วีซา่ ผู ้เดินทางจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเพิมในการขอวีซา่ ตามที
สถานทูตกําหนด)
2. ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีนอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซั กรีด ค่าโทรศัพท์
3. ค่าภาษีทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัวเครืองบิน
5. ค่าทิปสํ าหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก์/หัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 4,000 เยน ต่อท่าน/ทริป (เก็บทิปก่อนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%

รายละเอียดเกียวก ับมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศญีปุ่นให้ก ับคนไทย
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีปุ่ นให ้กับคนไทย ผู ้ทีประสงค์จะพํานั กระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วย
วัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเข ้าเมือง เพือเป็ นการยืนยัน
ว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข ้า ประเทศญีปุ่ น
**เอกสารทีอาจจะต ้องใช ้ในการพิจารณาการอนุญาตให ้เข ้าประเทศ – ตัวเครืองบินและเอกสารเรืองทีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมให ้กับลูก
ทัวร์ แต่ทังนีขึนอยูก
่ ับการพิจารณาของกองตรวจคนเข ้าเมืองของญีปุ่ น**

1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่ น
2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศั พท์ทติ
ี ดต่อได ้ระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รู ้จัก โรงแรม และอืนๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานั กในประเทศญีปุ่ น

คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สําหร ับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซา่ )
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ทยั
ี งมีอายุการใช ้งานเหลืออยู่ ไม่ตํากว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะต ้องไม่เป็ นสิงทีขัดต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตเิ พือการพํานั กระยะสัน
3. ในขันตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น หรือมิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และไม่เข ้าข่าย
คุณสมบัตท
ิ อาจจะถู
ี
กปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าชาจากสายการบิ
้
น, การประท ้วง, การนั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนั กท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมดกั
ั
บทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรั บเงือนไขข ้อตกลงต่างๆ
ทังหมด
7. สํ าหรับผู ้เดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได ้เดินทางกับบิดา มารดา ต ้องมีจดหมายยินยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาด ้วย

บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือว ันหยุดของญีปุ่น และราคาอาจเปลียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน

