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ENJOY HOKKAIDO 5D3N
BY THAI AIR ASIA X

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ที่ต้นไม้ทวทั
ั ่ ง้ เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี
โนโบริ เบทสึ
โทยะ

โอตำรุ

ซัปโปโร

หุบ เขำจิ โกกุด ำนิ หรือหุ บผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ทะเลสำบโทยะ ชมความงามอันน่ าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุ
ของภูเขาไฟเมื่อกว่าหนึ่งหมื่นปี ก่อน, ภูเขำไฟโชวะ นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่เขาอุส ึ เพื่อ
ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสันสะเทื
่
อนของ
เปลือกโลก, ชมความน่ ารักของเหล่าหมีสนี ้ าตาลที่ ฟำร์มหมีสีน้ำตำล
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่ งวิถีชีวติ 2 ฝั ง่ คลอง ที่ยงั คงมีกลิ่นอายของอารยแบบธรรมญี่ป่ ุนแต่ กลับ
สวยงามด้ ว ยสถาปั ต ยกรรมแบบตะวัน ตก, เพลิด เพลิน กับ สีย งเพลงจาก
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีท่ีมหำวิ ท ยำลัย ฮอกไกโด, เยี่ยมชมโรงงาน
ช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดที่ โรงงำนช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ,
ช้อ ปปิ้ งสิน ค้าแบรนด์ด ังที่มิ ต ซุ ย เอำท์ เล็ท ปำร์ค , ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่
ตลำดปลำ,ช้ อ ปปิ้ งย่ ำ นทำนู กิ แ ละซู ซู กิ โ น่ เพลิน ตากับ สิน ค้ า มากมาย
หลากหลายชนิด , ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำล
เก่ำ ทีร่ จู้ กั กันในนามทาเนียบอิฐแดง
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วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

12-16 ตุลาคม

33,900.-

7,900.-

36,900.36,900.-

7,900.7,900.-

(ปรับลดราคา)
17-21 ตุลาคม
19-23 ตุลาคม
วันแรก
21.00 น.
23.55 น.

วันที่สอง
08.40 น.

เที่ยง

สนามบิ นดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> ทะเลสาบโทยะ >> นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่
ภูเขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมีสีน้าตาล >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดานิ
เดิ นทางถึ งสนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจาก
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิ ธีการศุลกากรแล้ว นาท่ านออก
เดิ นทางสู่บริ เวณทะเลสาบโทยะ เพื่อนัง่ กระเช้ าไฟฟ้ าขึ้นสู่ภเู ขาอูสุซงั ชม
ทิว ทัศ น์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชิน ซัง) ภูเขาไฟที่เกิด จากการสัน่ สะเทือ นของ
เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปี โชวะของญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภูเขา
ไฟโชวะ) ความร้อนใต้พภิ พได้ดนั พื้นดินสูงขึน้ มาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี
จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปั จจุบนั และยังคงมีพลังงาน
ความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชิน
ซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในฤดูใบไม้ร่วงนี้ ท่านจะได้พบกับความงาม
ของเหล่าต้นไม้ใบหญ้าทีต่ ่างก็พร้อมกันผลัดใบเปลีย่ นสีสลับกันระหว่างสีเหลือง
ส้ม แดง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง
ท่านจะได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ ารักและฉลาด
แสนรูข้ องหมีสนี ้ าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่ กล้สูญพันธุแ์ ละหาดูยาก ในญี่ป่ นุ นี้จะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ถือเป็ นสัต ว์
เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คา่

วันที่สาม
เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

นาท่านออกเดินทางสู่เมืองโนโบริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่มี ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นาท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ี
จิ โกกุดานิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขน้ึ ซึง่ เกิดจากความร้อนใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***อิ ส ระให้ ท่ านได้ ผ่อ นคลายกับการแช่ น้ าแร่ ที่ อุด มไปด้ วยแร่ธ าตุที่ มี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่ างๆ ซึ่ งเชื่ อกันว่าถ้าได้แช่ น้ าแร่แล้วจะทาให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
โนโบริ เบทสึ >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร >> โรงงานช็อคโกแล็ต >> ช้อปปิ้ งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทาง
ตอนเหนือของประเทศญี่ป่ ุน ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทาการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและ
โรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒ นธรรมระหว่ างดิ น แดนตะวัน ออกและตะวัน ตก
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้า
ต่ างๆ ที่ ถู ก ดัด แปลงมาจากโกดังเมื่อ สมัย ก่ อ นได้ อี ก ด้ ว ย จากนั ้น พาท่ า น
เพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ที่ส่ งเสีย งดนตรี
ต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่อง
ดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีท่ที ่านชื่นชอบ
หรือ จะเลือ กจัด ท ากล่ อ งดนตรีข องคุ ณ เองที่ ม ีเ พี ย งชิ้น เดี ย วในโลก ก็ ไ ด้
นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มอี ายุ
การใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ
เจริญ อันดับ 5 ของญี่ ป่ ุ น ผังเมืองซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่ง
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คา่

วันที่สี่
เช้า
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ผลิตช็อคโกแลตที่มชี ่อื เสียงของญี่ป่ ุน ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่ าตุ๊ กตาตัวน้ อ ยที่ค อยสร้างสีสนั และเรียกรอยยิ้มจาก
นักท่องเที่ยว จึงทาให้ท่านรู้สกึ ราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่าน
สามารถเดินชมและศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิต
ยุคแรกเริม่ แบบจาลองของโรงงาน พร้อมทัง้ เลือกซือ้ ช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้
ตามอัธยาศัย จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้อป
ปิ้ งที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ท่นี ่ีท่เี ดียว ไม่ว่าจะ
เป็ น ร้านขายเครื่อ งส าอางค์ ร้านสิน ค้า แบรนด์เนมมือ สอง ร้า นขายเสื้อ ผ้า
กระเป๋ าและรองเท้า ร้านอาหารและร้า นกินดื่มอีกมากมายที่เปิ ดบริการตัง้ แต่
ช่ ว งสายของวัน ไปจนถึ ง เวลากลางคืน เพราะย่ า นซู ซู กิ โ น่ นั ้น เป็ นแหล่ ง
ท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรี
อิ สระอาหารคา่ ให้ท่านเลือกอิ่ มอร่อยได้ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
ซัปโปโร >> มหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด >> ที่ทาการรัฐบาลเก่า >> ตลาดปลา
>> มิ ตซุย เอาท์เล็ต
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นเดิน ทางสู่ มหำวิ ท ยำลัย ฮอกไกโด เพื่ อ ชมความงามและสัม ผัส
บรรยากาศของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
แห่งนี้ จะมีถนนเส้นเล็กๆ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ผลัดสี
เป็ นสีเหลืองอร่าม งดงามจับตา และเป็ นสถานที่ยอดนิยมของชาวญี่ป่ ุนทีจ่ ะมา
ชมความงามของใบไม้เปลีย่ นสี (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ หากใบไม้ยงั ไม่เปลีย่ น
สี หรือใบไม้รว่ งแล้ว จะพาทุกท่านไปเดินเล่นทีส่ วนโอโดริแทน) จากนัน้ นาท่าน
ชมอาคารที่ ท าการรัฐบาลเก่ าหรือ ท าเนี ยบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค .ศ.1888
สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปด
เหลีย่ มนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผู้ท่ีออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วสั ดุภายในประเทศ
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเม
จิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้
เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้ส าหรับต้อนรับบุ คคลส าคัญทางการเมืองของ
รัฐบาลญีป่ ่ นุ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลา
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเลือกชมสินค้าสดๆ จากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโด
หรือจะลองเมนู ซูชิ ซาชิมจิ ากร้านค้าต่างๆ หรือจะเป็ นหอยเชลล์และหอยเม่นย่าง

ENJOY HOKKAIDO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON OCTOBER 2018

P a g e |5

คา่

ร้อนๆ ให้ท่านได้ล้มิ ลองตามอัธยาศัย จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งกันต่อกับ
สิน ค้า แบรนด์ เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่พ ร้อ มใจกัน ลดราคา
สินค้าอาทิเช่น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger,
Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph,
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen,
Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯ ล ฯ
และบริเวณด้านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุ ป เปอร์มาร์เก็ต เล็ก ๆ ที่ขายผลิต ภัณ ฑ์
สิน ค้ า ต่ า งๆ ที่ม าจากผู้ ผ ลิต ในฮอกไกโด ไม่ ว่ า จะของสด, ของแห้ ง หรือ
แม้กระทังขนมของฝากต่
่
างๆ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่ห้า
เช้า

ซัปโปโร >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ
09.55 น.
เดิ นทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิ น ไทยแอร์เอเชี ย เอ็ก ซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ621
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
15.10 น.
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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วันเดิ นทาง
12-16 ตุลาคม
(ปรับลดราคา)

ราคาผูใ้ หญ่
33,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

17-21 ตุลาคม
19-23 ตุลาคม

36,900.36,900.-

7,900.7,900.-

7,900.-

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ ง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
5. ไม่มรี าคาสาหรับเด็ก
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
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3.

4.
5.
6.

-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)

*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว ***

7. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ น ส าคัญ ที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจ าหรือ ค่ าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
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3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิด ชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่ น ค่ าโรงแรม ค่ ารถรับ ส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประกำร

ENJOY HOKKAIDO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON OCTOBER 2018

