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HOKKAIDO • HAKODATE
6D4N BY TG
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
โดยสำยกำรบินไทย
โทยะ

ฮำโกดำเตะ

โอตำรุ

ซัปโปโร

ชมความงามของทะเลสาบทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภเู ขาไฟโชวะ และทะเลสาบโทยะ,
เยีย่ มชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ ำนเมื อ งเก่ ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ น มา ตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป,
นังกระเช้
่
าสู่ ภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ นุ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาะฮอกไกโด,
ช้อปปิ้ งทีย่ ่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์
และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว

กำหนดกำรเดินทำง 10-15 / 14-19 เมษำยน 2561
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วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ ยวบิ น TG670

23.45น.
วันที่สอง

สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> ทะเลสำบโทยะ >>
นัง่ กระเช้ ำขึ้นสู่ภเู ขำอูสเุ พื่อชมภูเขำไฟโชวะ >> ฟำร์มหมีสีน้ำตำล

08.30น.

ถึงสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองซัปโปโร ศูนย์กลาง
ความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ป่ นุ แผนผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุก
ซึง่ แตกต่างจากหมู่บา้ นและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ นุ เนื่องจากได้รบั คาแนะนาและการพัฒนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเ่ หลี่ยมตามพื้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริกา นาท่านเข้าเยีย่ มชมและสักการะองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ อำตำมะ
ไดบุทสึ ทีป่ ระดิษฐานอยู่ท่ามกลางเนินเขาทีเ่ ต็มไปด้วยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่งด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบนาสมัย ที่ดูเรียบง่าย แต่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ที่ออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อันโด สถาปนิกทีม่ ชี ่อื เสียงของญี่ป่ นุ ผูอ้ อกแบบสถานทีต่ ่างๆ ของญี่ป่ ุน
มากมาย อาทิเช่น โอโมเตะซันโดะ ฮิลล์, สถานีรถไฟชิบุย่า ฯ จากนัน้ ออกเดินทางสู่
ทะเลสำบโทยะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เที่ยง
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บ่ำย

คำ่

ทะเลสำบโทยะ ซึง่ อยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึน้ จาก
การระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ อดีต กาล โดยพื้นที่ส่ วนใหญ่ เป็ นภูเขาสูงต่ า และบริเวณ
โดยรอบยังคงมีภูเขาไฟทีย่ งั ไม่ดบั สนิท มีความร้อนอยู่ใต้พภิ พ ดังนัน้ ทีน่ ่ีจงึ เป็ นแหล่งที่
อาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นชัน้ เยีย่ มสาหรับนักท่องเทีย่ ว และทะเลสาบแห่งนี้ยงั ถูกใช้ในการ
จัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี ค.ศ.2008 และยังมีจุดเด่น คือเกาะ
ขนาดกลางที่ผุ ดขึ้นกลางทะเลสาบ นำท่ ำนนั ง่ กระเช้ ำไฟฟ้ ำสู่ภ ูเขำไฟอูสุ เพื่อ ชม
ทิวทัศน์ ภูเขำไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากความร้อนใต้เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือ
ปี โชวะของญี่ป่ ุน ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้ภิภพได้ดนั ให้
พืน้ ดินบริเวณนัน้ สูงขึน้ มาเรื่อยๆ จนกลายเป็ นภูเขาทีม่ คี วามสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้
ในปั จจุบนั จากนัน้ พาท่านชมความน่ ารักและความฉลาดแสนรูข้ องหมีสนี ้ าตาลนับ ร้อย
ตัวที่ สวนหมีโชวะชิ นซัง ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในประเทศญี่ป่ ุนนี้จะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ (ชนเผ่าพืน้ เมืองบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่า
หมีสนี ้าตาลนี่ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังอำหำรค ่ำ อิ ส ระให้ ท่ ำนได้ ผ่อ นคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ธ รรมชำติ ที่ อุด มไป
ด้วยแร่ธำตุที่มีสรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำงๆ จึงเชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ำแร่แล้ว
จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
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วันที่สำม

โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิ และ
โกดังอิ ฐแดง >> ขึ้นกระเช้ ำชมวิ วบนเขำฮำโกดำเตะ

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกเดิน ทางสู่ เ มือ งฮำโกดำเตะ ระหว่ า งทางท่ า นจะได้พ บกับ วิว ทิว ทัศ น์
ธรรมชาติสองข้างทาง ทีเ่ หล่าต้นไม้ทงั ้ หลายต่างแตกกิง่ ก้านสาขา ดอกไม้ผลิบานในฤดู
ใบไม้ผลิ เมืองฮาโกดาเตะเป็ นอดีตเมืองท่าสาคัญของเกาะฮอกไกโด เปรียบเสมือนดัง่
ประตูท่เี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่ ุน ชมความงามของตัวเมืองที่มที งั ้ ตึก
เก่า ศาลาเก่า รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มคี วามงดงาม นาท่านเข้าชมสวน
พฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุรอ้ น ท่านจะได้พบกับเหล่าฝูงลิงมากมายที่
ลงมาแช่น้ าร้อนในบ่อ เพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงั สามารถเดินเล่นชมพันธุ์ไม้
เขตร้อนนานาชนิดได้อกี ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินเล่นที่ ย่ ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical Districk) เขตที่
รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่สมัยญี่ป่ นุ เปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองท่าสาหรับทาการค้ากับต่ างชาติ โดยมีสงิ่ ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปซึง่ เคยถูกใช้เป็ นที่
ท าการของคณะผู้ ป กครองเมือ งตั ง้ แต่ ปี ค.ศ.1900 โบถส์ เ ก่ า (Church Group of
Motomachi) ที่ท าให้ นึ ก ย้อ นถึง อดีต อัน รุ่ง เรือ งของเมือ งท่ า ส าคัญ ซึ่ง ยัง คงรัก ษา
สถาปั ตยกรรมอันทรงคุณค่ า และเป็ นเอกลักษณ์ ได้ไว้เป็ นอย่างดี จากนัน้ พาท่านชม
โกดังอิ ฐแดงโกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี ่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐ
แดง ปั จ จุ บ ัน โกดังจ านวน 5 หลัง ได้ด ัด แปลงให้ ก ลายเป็ นร้า นค้ า ขายของที่ร ะลึก
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่น ๆ มากมาย ท าให้เป็ น ย่านช้อ ปปิ้ งที่ส ามารถเดิน เล่ น
เลือกซือ้ ของฝากและชมวิวท่าเรือ จากนัน้ นาท่านนัง่ กระเช้ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิว
ของเมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของ
สถานที่ท่มี วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในญี่ป่ ุน ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะ
เลยทีเดียว

เที่ยง
บ่ำย
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เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม HAKODATE ROYAL HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่

ฮำโกดำเตะ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร
>> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ โอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของ
ประเทศญี่ป่ นุ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทาการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของ
เมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยโุ รป นาท่านเก็บภาพความประทับใจ
กับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีส่ ะท้อนบนผิวน้าของ คลองโอตำรุ คลองสาย
วัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่าน
ยังสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือ่
สมัยก่อนได้อกี ด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่ ่งเสียงต้อนรับท่าน
ตัง้ แต่กา้ วแรก และทุกๆ 15 นาที เสียงระฆังของนาฬิกาไอน้าโบราณทีต่ งั ้ เด่นอยูห่ น้า
อาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ อี ายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและเลือกซือ้ กล่อง
ดนตรีท่านชื่นชอบ หรือแม้แต่เลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองซัปโปโร ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนุ กิและ
ย่ ำนซูซูกิโน่ เป็ นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ ง
สินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์
เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้
ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ป่ นุ และยัง เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรี
อีกด้วย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN
หรือระดับเที ยบเท่ำ
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วันที่ห้ำ

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่ำนเอง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ตัง้ อยู่ติดกับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 38 เรียกว่า T38 ทีร่ ะดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็น ทิว ทัศ น์ เหนื อ เมือ งซัป โปโรได้ก ว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึ่ง
ที่ช นั ้ 10 เป็ น ศูน ย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอ ยู่ป ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือ กชิม อร่อ ยไม่แ พ้
ตรอกราเมนในย่ านซู ซู กิโน่ นอกจากนี้ ย ังมีจุ ด ชมวิ ว กลำงคื น ที่ ภ ูเขำโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของที่น่ีนัน้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ป่ ุน
ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศ าสตร์ ก็ย งั มีห มู่ บ้ ำนประวัติ ศ ำสตร์ฮ อกไกโดให้ท่ านได้เข้าเยี่ย มชม
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินทางเข้าเยีย่ มชมและสักการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้า
ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะฮอกไกโด
(ไม่มรี ถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ)
กลำงวัน - คำ่ อิ สระรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตำมอัธยำศัย
ไม่ว่ำจะเป็ นเมนูซีฟ้ ดู , เจงกิ สข่ำน(เนื้ อแกะย่ำง), รำเม็ง, ของหวำน ฯลฯ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม HOTEL MYSTAYS SAPPORO ASPEN
หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่หก

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ โตเสะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังมือ้ อำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
เดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

10.30น.
15.30น.
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กำหนดกำรเดินทำง 10-15 เมษำยน 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

62,900.- บำท

31,900.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

56,600.- บำท

28,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

47,300.- บำท

23,900.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

11,000.- บำท

11,000.- บำท

กำหนดกำรเดินทำง 14-19 เมษำยน 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

52,900.- บำท

26,000.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

47,900.- บำท

23,500.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

39,900.- บำท

19,500.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

11,000.- บำท

11,000.- บำท

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 30 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญ ำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้ รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 15,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
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หมำยเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือ ง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะค านึ งถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่าน
ได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตาม
ความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมือ่ ทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินหรือไม่
รับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อ
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