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VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ที่ต้นไม้ทวทั
ั ่ ง้ เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี
ชิ โตเสะ
โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮำโกดำเตะ

โอตำรุ

ซัปโปโร

เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์มม้าชื่อดัง นอร์ทเทิ รน์ ฮอร์สปำร์ค
สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติท่จี ิ โกขุดำนิ หุบเขาทีเ่ ต็มไปด้วยไอความร้อน
จากบ่อกามะถันเข้มข้น
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นทีส่ วนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ ำนเมื อ งเก่ ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ น มา ตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป,
ช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองและของฝากชื่อดังทีย่ ่านอาคาเร็งกะหรือทีร่ จู้ กั กันในนาม
โกดังอิ ฐแดง, นัง่ กระเช้าสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยาม
กลางคืน
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถีชวี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ที่ยงั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ ุนแต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนู กิและย่ ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมาย, เยี่ยมชม
อำคำรที่ ท ำกำรรัฐ บำลเก่ ำ อาคารที่ม ีค วามส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์ข อง
เกาะฮอกไกโด, ชมความงามของใบไม้เปลีย่ นสีทม่ี หำวิ ทยำลัยฮอกไกโด

***นอนโรงแรมออนเซ็น 1 คืน***
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วันแรก
21.00น.
23.55น.

วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

12-16 ตุลาคม
(ปรับลดราคา)

34,900.-

7,900.-

17-21 ตุลาคม
19-23 ตุลาคม

37,900.37,900.-

7,900.7,900.-

สนำมบินดอนเมือง
พร้อมกันที่ สนำมบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

วันที่สอง

สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> นอร์ทเทิ รน์ ฮอร์ส ปำร์ค >> โนโบริ เบทสึ
>> จิ โกขุดำนิ >> ทะเลสำบโทยะ

08.40 น.

เดิ นทำงถึ งสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำก
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิ ธีกำรศุลกำกรแล้ว นำท่ ำนออก
เดิ นทำงสู่นอร์ทเทิ รน์ ฮอร์ส ปำร์ค ฟาร์มม้าขนาดใหญ่ท่เี ลี้ยงม้า และฝึ กม้า
คุ ณ ภาพส าหรับ การแข่งขัน โดยนอกจากพื้น ที่เลี้ยงม้าและฝึ ก ม้าแล้ว ยังมี
บริเวณจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ชม
โชว์ลูก ม้าแสนรู้, นั ง่ รถม้าชมทัศ นี ย ภาพรอบๆ ฟาร์ม ม้า, ปั น่ จัก รยาน, ให้
อาหารม้า, ยิงธนู ฯ (รวมค่ำกิ จกรรมให้ท่ำนละ 1 ชนิ ด)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เที่ยง
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บ่ำย

คำ่

วันที่สำม

เช้ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ำย

นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่มี ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นาท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ี
จิ โกขุดำนิ บ่อโคลนเดือดทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์ขน้ึ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง ขนาดใหญ่
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
**หลังมื้ออำหำรอิ สระให้ ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ ที่อดุ มไปด้วย
แร่ธำตุที่มีส รรพคุณ ในกำรรักษำโรคต่ ำงๆ ซึ่ งเชื่ อกันว่ ำถ้ ำได้ แช่ น้ ำแร่
แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติ (ดูลิงแช่ออนเซ็น) >>
ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ >> โกดังอิ ฐแดง >> นัง่ กระเช้ำขึน้ ภูเขำ
ชมวิ วเมืองฮำโกดำเตะ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองฮำโกดำเตะ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติสองข้างทาง ที่เหล่าต้นไม้ทงั ้ หลายต่างผลัดสีเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง ส้ม
แดง สลับกันสวยงาม เมืองฮาโกดาเตะเป็ นอดีตเมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไก
โด เปรียบเสมือนดังประตู
่
ทเ่ี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่ นุ ชมความ
งามของตัวเมืองที่มที งั ้ ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่ม ี
ความงดงาม นาท่านเข้าชม สวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุ
ร้อน ท่านจะได้พบกับเหล่าฝูงลิงมากมายที่ลงมาแช่น้ าร้อนในบ่อเพื่อคลายความ
หนาว นอกจากนี้ยงั สามารถเดินเล่นชมพันธุไ์ ม้เขตร้อนนานาชนิดได้อกี ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินเล่นที่ย่ำนเมื องเก่ ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District)
เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโก
ดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ต ยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบั อิท ธิพ ลมาตัง้ แต่ ส มัย
ญี่ป่ ุนเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่าสาหรับทาการค้ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่
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เย็น

วันที่สี่

เช้ำ
08.00 น.

ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall)
สถาปั ต ยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถู กใช้เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมือ ง
ตัง้ แต่ปีค.ศ.1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi) ที่ทาให้นึกย้อน
ถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่าสาคัญ ซึง่ ยังคงรักษาสถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่า
และเป็ นเอกลักษณ์ ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ พาท่านชม โกดังอิ ฐแดง โกดัง
เก่ า แก่ อ ายุก ว่ าร้อ ยปี ท่ีท่ า เรือ ริม ทะเล สร้างตามแบบตะวัน ตกด้ว ยอิฐแดง
ปั จจุบนั โกดังจานวน 5 หลังได้ด ัดแปลงให้กลายเป็ น ร้านค้าขายของที่ระลึก
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทาให้เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่สามารถเดิน
เล่น เลือกซือ้ ของฝากและชมวิวท่าเรือ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
จากนัน้ นาท่านขึ้นกระเช้ ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่ง
เป็ นจุดชมวิว ทิว ทัศ น์ ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสถานที่ท่ีมวี ิว
กลางคืนสวยที่สุดในญี่ป่ ุน ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถึงเมืองฮาโกดาเตะเลย
ทีเดียว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
ฮำโกดำเตะ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร >> อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >> มหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด >>
ช้อปปิ้ งย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทาง
ตอนเหนือของประเทศญี่ป่ ุน ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทา
การประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชม
ความสวยงามและโรแมนติค ของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวใน
สไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดัง
เก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดน
ตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือก
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก พิ พิ ธภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ที่ ส่ ง
เสียงดนตรีต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรี
และกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือกซือ้ กล่องดนตรีทท่ี ่าน
ชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองที่มเี พียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้
นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มอี ายุ
การใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของ
ญี่ ป่ ุ น ผังเมืองซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่ างจากบรรดา
หมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึง่ ได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาว
อเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริกา นาท่านชม อำคำรที่ ท ำกำรรัฐบำลเก่ ำ หรือทาเนียบอิฐแดง
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์
การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐใน
การก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และ
ใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ป่ ุน และเป็ น
สัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่ อมาถู กไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคล
สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ ุน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ มหำวิ ท ยำลัย
ฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลีย่ นสี ภายใน
บริเวณของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแห่งนี้ จะมีถนนเส้นเล็กๆ ทีส่ องข้างทางเรียง
รายไปด้วยต้นแปะก๊วยทีผ่ ลัดสีเป็ นสีเหลืองอร่าม งดงามจับตา และเป็ นสถานที่
ยอดนิยมของชาวญี่ป่ นุ ทีจ่ ะมาชมความงามของใบไม้เปลีย่ นสี (ขึน้ อยู่กบั สภาพ
อากาศ หากใบไม้ยงั ไม่เปลี่ยนสี หรือใบไม้ร่วงแล้ว จะพาทุ กท่านไปเดินเล่นที่
สวนโอโดริแ ทน) จากนัน้ อิส ระให้ท่ านช้อ ปปิ้ ง ย่ านทานุ กิแ ละย่ านซู ซู กิโน่
เป็ นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้า
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์
เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่ งรวมร้านอาหาร
มากมาย ทัง้ ร้านส าหรับ ครอบครัว หรือ ร้านกิน ดื่ม แบบคนญี่ป่ ุน และยังเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
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วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> สนำมบินชิ นชิ โตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ
09.55 น.
เดิ นทำงกลับสู่ กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเชี ย เอ็ก ซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ621
มีบริ กำรอำหำรร้อนและน้ำดื่มบนเครื่องบิ น
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)
15.10 น.
เดิ นทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

12-16 ตุลาคม
(ปรับลดราคา)

34,900.-

7,900.-

17-21 ตุลาคม
19-23 ตุลาคม

37,900.37,900.-

7,900.7,900.-

***รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ***
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
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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
-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)
3. 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
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. 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
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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
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.
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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
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน 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

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

