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ซัปโปโร-โอตารุ -บิเอะ-เนินสี่ฤดู
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2
โดยสายการบิน Thai Air Asia X (XJ)
ชม “โทมิตะฟาร์ ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริ สทุ ธิ์ ท่ามกลางทุง่ ดอกไม้ นานาชนิด
รวมถึงชมเนินทุง่ ดอกไม้ นานาชนิดหลากสีสนั สดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” และสัมผัส
ธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้ นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก
ซื ้อของฝากท้ องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด “ช็อคโกแลตอิชิยะ”
สัมผัสอากาศที่ “หุบเขาจิโกคุดานิ” ณ เมือง โนโบริเบทสึ

ทัวร์ คุณภาพบริ การน้าดื่มญีุ่ม ุ่ น...ราคารวญ VAT แล้ วเร่ ยบร้ อย
**กาหนดการเดินทาง**

4-9 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันแรก

ท่ าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินชิโตเซ่

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
21.00 น.
พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์ เอเชียเอ็กซ์
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่อนขึ ้นเครื่ อง
23.55 น.
เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง / เวลาท้ องถิ่นจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
[บริการท่ านด้ วย >> เซ็ตอาหารร้ อนเมนูไก่ +นา้ ดื่มบนเครื่อง มือ้ เช้ า สาหรับทุกท่ าน ]
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่สอง

โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - นั่งกระเช้ าภูเขาเทนงุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไก
มาจิ – ดิวตีฟ้ รี - ออนเซ็น

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนศุ
้
ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนันเดิ
้ นทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ หรือ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค ที่ถือเป็ นแหล่งของฝากท้ องถิ่นที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด บริ เวณทางเข้ าท่านจะได้ สมั ผัสธีมการจัดแสดงตกแต่งสถานที่ได้ อย่างสวยงาม
ราวกับเมืองในเทพนิยาย และมีมมุ ยอดฮิตในการถ่ายภาพ ณ หน้ าหอนาฬิกา ผลิตภัณฑ์ที่ขึ ้นชื่อของที่นี่คือคุ้ก
กี ้ Shiroi Koibio คุ้กกี ้เนยสอดไส้ ช็อกโกแลตขาวที่แสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกชิม และเลือกซื ้อช็อคโกแลตแบบ
ต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมีสนาม Shiroi Koibito Park สนามฟุตบอลที่เคยเป็ นสถานที่แข่งขัน
ฟุตบอลท้ องถิ่น J-League อีกด้ วย
นาท่านมุ่งหน้ าสู่ ภูเขาเทนงุ เปลีย่ นอิริยาบถในการชมวิวมุมสูงด้ วยการ นั่งกระเช้ าภูเขาเทนงุ ขึ ้นไปยังยอด
เขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ใช้ เวลาเพียง 4 นาที เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรื อ และ
อ่าวอิชิการิ ได้ ทงหมด
ั้
ตอนกลางคืนก็จะเห็นแสงไฟที่สว่างไสว นอกจากนี ้ยังมีร้านขายของที่ระลึก และ
ภัตตาคารหรู สาหรับรับประทานอาหารและชมวิวไปพร้ อมๆกัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ
ซึง่ ในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ในยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี ้ได้ ถูกใช้ เป็ น
เส้ นทางในการขนส่งสินค้ า จากคลังสินค้ าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริ เวณปากอ่าว ให้ ทา่ นเดินเล่น
พร้ อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคาร โกดังเก่าแก่ริมคลองสุด คลาสสิก และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
นาท่านสู่ ถนนซาไกมาจิ ย่านช้ อปปิ ง้ สาคัญของเมืองตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากคลองโคตารุ ซึง่ เป็ นที่ตงของ
ั ้ “ร้ าน
เครื่ องแก้ ว”, “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” และ “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” อีกทังตลอดสองข้
้
างทางของถนนซาไกมาจิ
ยังเต็มไปด้ วยร้ านค้ าขายขนมแสนอร่อยนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้ านชื่อดัง Le TAO มีให้ ทา่ นได้ ชิมลิ ้ม
ลอง หรื อ ซื ้อกลับกันมากมายหลายร้ าน อีกทังยั
้ งมีของที่ระลึกและร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ทา่ นเดินชมได้ ตาม
อัธยาศัย บนถนนเส้ นนี ้เชื่อมต่อกับถนนสายสูชิ “Shushi Dori Otaru” เรี ยงรายด้ วยร้ าน ซูชิ ซาชิมิ รามเมง
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รวมถึงร้ านที่อาหารซีฟดสดๆ
ู๊
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ “สินค้ าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับ
คุณภาพดีท่ รี ้ านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE” สามารถเลือกซื ้อสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย ซึง่ มีสนิ ค้ าให้ เลือกซื ้อ
มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องสาอางแบรนด์ดงั ทังของต่
้
างประเทศและแบรนด์ดงั ของญี่ปนุ่ หรื อว่าจะเป็ น
อาหารเสริ มคุณภาพดีซงึ่ ไม่สามารถหาซื ้อจากที่ไหนได้ นอกจากร้ านค้ าปลอดภาษีเท่านัน้
ค่า
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ THE KIRORO, A TRIBUTE PORTFOLIO HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
 รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกั แห่งนี้ ท่านจะได้สมั ผัสกับการอาบน้ าแร่ หรื อ เรี ยกอีกอย่างว่า
ออนเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะทาให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณ
สดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของ
ร่ างกายอีกด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่สาม

สวนนา้ แร่ ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริ เบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้ า อิออนพลาซ่ า

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

เช้ า

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม “สวนนา้ แร่ ฟุกุดาชิ” เป็ นหนึง่ ในบรรดาแหล่งน ้าแร่ ผดุ ที่ผดุ ออกมาจากภูเขาไฟโยเต ซึง่ ได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 น ้าแร่ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปนุ่ จากนันน
้ าท่านผ่านชม “ทะเลสาบโทยะ” เป็ น
ทะเลสาบที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปนุ่ โดยมีเส้ นรอบวงยาวถึง 43 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบที่มีความงดงามเป็ น
อย่างมาก นาท่านเดินทางสู่ “เมืองโนโบริเบ็ทสึ” ชม “หุบเขานรก จิโกกุดานิ” ทุกท่านจะได้ เห็นบ่อน ้าร้ อนค
ที่มีควันพวยพุง่ ออกมาจากพื ้นหินพร้ อมกับกลิน่ กามะถัน ให้ ทา่ นได้ เก็บภาพความงดงามอันเป็ นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติที่ยงั คงอยูช่ วั่ กัลป์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เนินพระพุทธเจ้ า ตังอยู
้ ท่ างทิศใต้ ของเมืองซัปโปโร ถือว่าเป็ นผลงานการสร้ างชิ ้นเอกอีกชิ ้นหนึง่
ของทาดาโอะ อันโดะ สถาปนิกชาวญี่ปนุ่ มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้ อมรอบรูปปั น้ พระพุทธรูปมีความสูงมากถึง
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13.5 เมตรและมีน ้าหนัก 1500 ตัน บริ เวณรอบๆรายล้ อมด้ วยธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะ
สามารถเห็นต้ นลาเวนเดอร์ ล้อมรอบรูปปั น้ พระพุทธรูป ซึง่ เป็ นการผสมผสานที่ลง สร้ างไว้ เพื่อเป็ นพุทธศิลป์ ให้
คนรุ่นต่อๆไป เพื่อสักการบูชา
นาท่านเดินทางสู่ อิออนพลาซ่ า ศูนย์รวมแห่งสินค้ านานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ นขนมญี่ปนุ่ ผลไม้ และอาหารนานา
ชนิดใน ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าและของฝากได้ ตามอัธยาศัย
ค่า
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
@ เล่อกซ่้อเญนูเสริญ : บุฟเฟ่ ต์ อิมญไญ่ อั้น “สุดืยอดือาหารทะเล ุูยักษ์ 3ชนิดื”
จ่ ายเพิมญท่ านละ 1,900 บาท *** พิเศษ!!! กรณี 1-3ขวบ ฟรี // 4-6ขวบ 50%***
บริ การด้ วยอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุดยอดอาหารทะเลของฮอกไกโด
“ปู 3 อย่ าง” ทัง้ ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยแมลงพูต่ วั โต กุ้งทะเล ให้ ทา่ นได้ ลิ ้มลองรสชาติ
สดใหม่จากทะเล อีกทังยั
้ งมีเนื ้อหมู เนื ้อวัว ชันดี
้ พร้ อมผักสดๆ บริ การแบบอิ่มไม่อนั ้
**กรุณาแจ้ งซ่้อบริการเสริญดืังกล่ าวก่ อนเดืินทางเท่ านั้น...เพ่มอย่นยันการไดื้ รับบริการและราคาตาญท่ม
ระบุ**
 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่สีส่ ี

“อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ ้ งย่ านดัง ตามอัธยาศัย” ไม่ มีบริ การรถบัสและไกด์ นาเที่ยว

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์ )
ให้ ทา่ นทดลองใช้ บริ การรถไฟในญี่ปนุ่ ที่มีชื่อเสียง และได้ ชื่อว่าเป็ นการคมนาคมที่เป็ นที่นิยมที่สดุ ของคนญี่ปนุ่
ท่านจะสนุกสนานกับการนัง่ รถไฟในญี่ปนุ่ เพื่อประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึง่ อิ สระช้ อปปิ ง้ ในเมือง
ซัปโปโร แล้ วแต่ความต้ องการของท่าน เพราะที่เมืองซัปโปโร ไม่วา่ จะไปที่ไหน ก็ช้อปปิ ง้ สนุกได้ ทุกที่กนั เลย อาทิ
เสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า เครื่ องสาอาง เครื่ องใช้ ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ และอีกมากมาย หรื อเลือกเดินชม
เมืองซัปโปโร เมืองใหญ่ที่อบอวลไปด้ วยมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื ้อชาติและ
วัฒนธรรม เป็ นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้ อย่างเป็ นระเบียบมากที่สดุ ในญี่ปนุ่ ทังยั
้ งเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด
-----ย่าน “ย่ านทานูกิโคจิ” ท่านจะได้ เลือกซื ้อสินค้ ามากมาย อาทิเช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้ อง
ถ่ายรูป ของฝากของที่ระลึก เสื ้อผ้ า สินค้ าแบรนด์เนม เครื่ องสาอางค์ เป็ นต้ น

CODE : JG09

-----ย่าน”ซูซกู ิโนะ” เป็ นย่านคึกคักที่สดุ ยามราตรี แหล่งบันเทิง ร้ านอาหาร ไนต์คลับ แหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ าชื่อดัง
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื ้อผ้ า รองเท้ าแฟชัน่ และ ยังเป็ นที่รวมร้ านอาหารมากมาย เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยว นัก
ชิม และยังเป็ นที่ทอ่ งเที่ยวยามราตรี อีกด้ วย
----- “โอโดริปาร์ ค หรือ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็ นทังสวนและถนนที
้
่ตดั ผ่านย่านใจกลางเมืองจากตะวันออกไป
ตะวันตก เป็ นสถานที่จดั เทศกาลหิมะระดับโลก ซึง่ มีการแข่งขันประกวดปติมากรรมน ้าแข็งจากนานาประเทศ
รวมถึงประเทศไทยที่ได้ เข้ าร่วม อีกทังได้
้ รับรางวัลชนะเลิศในปี ที่ผา่ นมา
----- “ทาเนียบรัฐบาลเก่ า” เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊ อคอเมริ กาที่สร้ างด้ วยอิฐสีแดงทังหลั
้ ง โดยลอกแบบมา
จากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้ อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อน ตึก
แดงหลังนี ้ใช้ เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2429 และใช้ ตอ่ เนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ าย
ไป ที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชันซึ
้ ง่ ตังอยู
้ ด่ ้ านหลังตึกแดงหลังนี ้
 รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่าแบบอิสระ เพือ่ ให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ APA HOTEL&RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่ห้หา้

เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ ม(ทุ่งลาเวนเดอร์ ) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่ อนา้ สีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์ เล็ต

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อนาท่านเข้ าสู่ "โทมิตะฟาร์ ม" ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ไฮไลท์ ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดงึ ดูดให้ นกั ท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่าง
เต็มอิ่มท่ามกลางดอกไม้ หลากสีสนั ที่แข่งกันบานไม่เพียงแค่ทงุ่ ลาเวนเดอร์ เท่านัน้ ภายในสวนยังมีดอกไม้
นานาชนิด และดอกไม้ เรื อนกระจก ต้ อนรับผู้มาท่องเที่ยว รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และบารุงผิวพรรณ ชัน้
ยอด ที่สกัดกลิน่ และสารอันเป็ นประโยชน์จากดอกลาเวนเดอร์ (ความสวยงามของดอกไม้นานาชนิดขึ้นอยู่
ช่วงเวลาและสภาพอากาศ)
จากนันน
้ าท่านมุ่งหน้ าสู่ เมืองบิเอะ โดย รถไฟขบวนพิเศษชื่อ โนโรโกะ รถไฟขบวนนี ้ให้ บริ การระหว่าง
เมือง Asahikawa, Biei ไปสุดสายที่ Furano จะให้ บริ การเฉพาะหน้ าร้ อนช่วงที่ดอกลาเวนเดอร์ บาน ที่พิเศษคือ
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เที่ยง
บ่าย

ค่า

รถไฟขบวนนี ้จะตกแต่งเลียนแบบรถไฟโบราณเป็ นขบวน Open-air มีที่นงั่ พิเศษเก้ าอี ้จะหันข้ างออกชมวิว
ด้ านข้ างแนวภูเขาสวยงามมาก เมืองแห่งทุง่ ดอกไม้ อนั งดงามและธรรมชาติอนั แสนบริ สทุ ธิ์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ เนินสี่ฤดู (Shikisai no Oka) เนินเขากว้ างใหญ่ที่มีดอกไม้ นานาพันธุ์นบั 10 ชนิดปลูกเรี ยงรายสลับสี
กันเป็ นแนวยาว ให้ ทา่ นได้ เดินลัดเลาะตามทุง่ ถ่ายรูป และชมความงามของแห่งสีสนั ของดอกไม้ ทไี่ กลสุดลูกตา
ระหว่างกลางเดือนมิ ถนุ ายน-สิงหาคม ทางสวนจะทาการจัดสรรปลูกดอกไม้นานาชนิดสลับสีสนั ให้เห็นอย่าง
สวยงามชวนหลงใหล อาทิ เช่น Oriental Poppies, Campanula, Lupine, Peony, Riyaforisu, Iceland
poppy, Gokdfish grass shower, Lavender, Kokia, petunia, Petunia และอื ่นๆอี กมากมายทีเ่ วียน
สลับกันแสดงความสวยงามให้ท่านได้เก็บภาพเป็ นทีร่ ะลึกและประทับใจ (ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศ)
จากนันน
้ าท่านชม บ่ อนา้ สีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน ้าสสีฟา้ ที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้ าง
เขื่อนนเพื่อไม่ให้ โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหลเข้ าสูเ่ มือง โดยที่
ก้ นบ่อน ้าแห่งนี ้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทาให้ มีสฟี า้ หรื อเขียวมรกตสดใส และมีกิ่งไม้ ที่โผล่ออกมา
จากพื ้นผิวน ้า ทาให้ มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีกทังสี
้ ของบ่อน ้าแห่งนี ้จะมีความสวยงามแตกต่างไป
ตามแต่ละฤดูกาลอีกด้ วย
นาท่านเดินทางสู่ ห้ างมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต ศูนย์รวมสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลก อาทิเช่น Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo พร้ อมด้ วยสินค้ าสาหรับทุกคนตังแต่
้ สินค้ าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา
และสินค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้ภายในห้ างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในห้ าง อิสระทังช้
้ อป และ ชิมตาม
อัธยาศัย
 รับประทานอาหารค่าแบบอิสระ เพื่อให้ ทา่ นได้ ใช้ เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร)
 พักที่ AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
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……………………………………………………………………………………………………………………………………….

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ - ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรี ยบร้อย)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
09.40 น.
เหินฟ้าสูก่ รุงเทพ โดยสายการบินแอร์ เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621
15.35 น.
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
[บริการท่ านด้ วย >> เซ็ตอาหารร้ อนเมนูไก่ +นา้ ดื่มบนเครื่อง มือ้ กลางวัน สาหรับทุกท่ าน]
หมายเหตุ : รายการต่างๆ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็ นต้ น อีกทังโรงแรมต่
้
างๆที่ระบุในรายการนี ้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตงั ้ ได้ ตามความเหมาะสม
ทังนี
้ ้ยังคงไว้ ซงึ่ ระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริ ษัทจะคานึงถึงความสะดวกของเส้ นทางระหว่างการนาเที่ยวเป็ นสาคัญ โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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กาหนดการเดินทาง 4-9 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)
อัตราค่ าบริ การ สาหรับคณะ 30 ท่านขึ ้นไป
ผู้ใหญ่
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่)
ไม่ใช้ ตวั๋ เครื่องบิน ลด (ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่)

33,900 บาท
33,900 บาท
31,900 บาท
8,000 บาท
-10,000 บาท

เด็กทารก อายุต่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ ก่อนทาการจองค่ะ
@ที่น่ ังตั๋วกรุ๊ป สายการบินจะจัดที่น่ ังเป็ นกลุ่มแบบครอบครัวตามเหมาะสม@
หากลูกค้ามี ความต้องการซื ้อระบุหมายเลขทีน่ งั่ ล่วงหน้า มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มเริ่ มต้น 400 บาท/ท่าน/เทีย่ ว

อัตราค่ าบริการนีป้ ระกอบด้ วย 2 ส่ วน
1.ค่าทัวร์ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงตัว๋ เครื่ องบิน)
2.ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (สินค้ ายกเว้ นภาษีมลู ค่าเพิ่มตามกฎหมาย)
เงื่อนไขการสารองที่น่ งั / ชาระเงิน / การยกเลิก
o กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท
o ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
o กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดมัดจาท่ านละ 10,000 บาท (นับวันที่สง่ เมลแจ้ งยกเลิก)
o กรณียกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 45 วันก่ อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับวันที่สง่ เมลแจ้ งยกเลิก)
o เนื่องด้ วยไม่ต้องยื่นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ทาการเก็บเอกสารจริ งใดๆ
รบกวนส่งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน พร้ อมระบุ
ห้ องนอน, อาหารที่ไม่ สามารถทานได้ ต้ องแจ้ งพร้ อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้ า
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
o ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะค่าทัวร์ )
o ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชันทั
้ ศนาจร)
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
o ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่สายการบินเรี ยกเก็บ (คานวณ ณ วันที่ 7/1/2563)
o ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
o โรงแรมที่พกั ตามระบุไว้ ในรายการ หรื อในระดับเดียวกัน (พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน)
o ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง ***ไม่ค้ มุ ครองเด็กอายุต่ากว่า 1เดือน
วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตั ิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็ นพิษระหว่างเดินทาง
o การบริการของมัคคุเทศก์ จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่ าน
o น ้าดื่มที่ญี่ปนุ่ ท่านละ 1 ขวด / วัน (ทังหมด
้
3 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

o ค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถที่ญ่ ีปุ่น 2,000 บาท/ท่ าน/ทริ ป ชาระกับเจ้ าหน้ าที่ส่งทัวร์ ณ สนามบิน
(หากบริการดี ท่านมีความประทับใจ สามารถให้ สนิ น ้าใจเพิ่มเติมได้ กบั มัคคุเทศก์โดยตรง)
o
o
o
o
o
o
o
o

ค่าทาหนังสือเดินทาง / ต่อหน้ าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก เป็ นต้ น
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
หรื อ ซื ้อน ้าหนักกระเป๋ าเพิ่มล่วงหน้ าก่อนเดินทาง 4วัน (ราคา 10 ก.ก จ่ายเพิ่ม 750 บาท/เที่ยว/ท่าน)
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าว
ค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋ กรณีไป-กลับไม่พร้ อมคณะ หรื อเปลีย่ นคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้ จา่ ยกับเจ้ าหน้ าที่)
กรุณาแจ้ งอย่างน้ อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้ อมหน้ าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
ค่าธรรมเนียมน ้ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
ค่าวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ประเภทท่องเที่ยวระยะสัน้ (สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
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เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรื อยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ า
อย่างน้ อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผ้ รู ่ วมเดินทางไม่ถึงจานวนที่ระบุ)
o กรณีท่านมีการเดินทางด้ วยตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศต้ องรบกวนแจ้ งให้ กบั เราทราบ ณ วันที่สารองที่นงั่ หากไม่มีการแจ้ งเรื่ องไว้ จะไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นจากตัว๋ เครื่ องบินดังกล่าวได้
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวั๋ ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้ หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าบริการได้
o ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริ ษัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ ชาระให้ กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนันหากท่
้
านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ ท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
o ทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ ประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่ นัน้ ทางรัฐบาล
ญี่ปนุ่ ได้ ประกาศเริ่ มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักใน
ประเทศญี่ปนุ่ เกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)
o หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศนันๆ
้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ
อานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรื อทังหมด
้
o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถ
รอท่าน ณ สนามบินได้ จาเป็ นต้ องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษัทฯ จะทาหน้ าที่ประสานงานและเจ้ าหน้ าที่จะทาการ
ติดต่อช่วยเหลือท่านเป็ นระยะ
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้ าวที่พานัก
อยู่ในประเทศไทย แต่จะทาหน้ าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อานาจสิทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้ าเมือง
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกหรื อล่าช้ าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัย
ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิง่ ของสูญหายตามสถานที่ตา่ ง ๆ ที่เกิดเหนืออานาจควบคุมของบริษัทฯ
o บริษัทฯ จะทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้ องค่าชดใช้ จากสายการบิน , โรงแรมหรื อบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสาคัญ
o เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ แล้ ว
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