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ENJOY HOKKAIDO
6DAYS 4NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด

อาซาฮีคาว่า

โอตารุ

ซัปโปโร

ลิมรสสุดยอดราเม็งขึนชือของเมืองทีหมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ ารักของสัตว์เมือง
หนาวที สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ% งทีอิ ออน มอลล์, เข้า
ชมกระบวนการทําสาเกทีพิ พิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
ของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถีถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงมีกลินอายของอารยแบบ
แบบธรรมญีปุ่นแต่กลับ
สวยงามด้ ว ยสถาป ตั ยกรรมแบบตะวั
ยกรรม
น ตก, เพลิด เพลิน กับ สีย งเพลงจาก
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
สักการะสิงศักดิสิทธิ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, ช้อปปิ งสินค้าแบรนด์ดงั ทีมิ ตซุย
เอาท์เล็ท ปาร์ค, ชิมอาหารทะเลสดๆ ทีตลาดปลา, ช้อปปิ
อปปิ งย่
ง านทานูกิและซู
ซู กิ โ น่ เพลิน ตากับ สิน ค้ า มากมายหลากหลายชนิ
มากมา
ด , ชมสถาป ตั ยกรรมอัน
สวยงามของ อาคารที ทําการรัฐบาลเก่า ทีรูจ้ กั กันในนามทําเนียบอิฐแดงและ
แดง
อิ สระเต็มวันในเมืองซัปโปโร
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กําหนดการเดินทาง วันที 5-10 เมษายน 2562
05 เม.ย. 62

20.30 น.
23.45 น.

06 เม.ย. 62

08.30 น.

เทียง
บ่าย

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน0 ที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน0 ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย
เทียวบิ นที TG670
สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเม็ง >> สวนสัตว์
อาซาฮียาม่า >> ห้างอิ ออน มอลล์

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน0 ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองทีขึนชือว่ามีโอโซนทีดีทสุี ดของเกาะฮอก
ั นตก เพือนํ าท่านเข้าชม หมู่บ้านราเม็ง หมู่บา้ นทีได้รวบรวมเอาร้านราเม็ง
ไกโดฝงตะวั
ชือดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิ ดให้บริการครังแรกเมือปี ค.ศ.1996
ซึงราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านีเกิดขึนภายหลังสงครามโลกครังที 2 ชาวเมืองอาซาฮีคา
ว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพือให้
แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีมีอยูก่ ่อนหน้านี จนในทีสุดก็เป็ นทียอมรับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (แจกเงิ นคืนท่านละ 1,000 เยน)
นํ าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนีเปิ ดขึนเมือปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัตว์ยอดนิยมอันดับหนึงและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีหาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนียัง
ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงหมดของญี
ั
ปุ่น ทังในเรืองของการออกแบบให้เข้า
กับสิงแวดล้อ มได้อย่างกลมกลืนและเนือทีอันกว้างใหญ่ ราวกับอยู่ใ นธรรมชาติจริง ๆ
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คํา

07 เม.ย. 62

เช้า
08.00 น.

เทียง
บ่าย

สัมผัสกับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น หมีขวโลก
ั
เหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวนํ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะและยังมีสตั ว์น้อย
ใหญ่อกี มากมายทีรอคอยการมาเยียมเยือน จากนันนํ าท่านช้อปปิ งที อิ ออน มอลล์ อา
ซาฮี ค าว่ า อิส ระให้ท่ านได้ช้อ ปปิ งสินค้าอุ ป โภคบริโ ภคมากมาย อาทิเ ช่ น ชาเขีย ว
กาแฟ ขนมต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครืองสําอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
อาซาฮีคาว่า >> โรงงานสาเกโอโตโกยาม่า >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >>
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >> ช้อปปิ0 งย่านทานูกิโคจิ และซูซูกิโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึงเป็ นสาเกทีมีชอเสี
ื ยง
ในระดับหัวแถวของญีปุ่น ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตและความพิถพี ถิ นั ในการผลิต
ของสาเกทีขึนชือนี นอกจากนัน% ท่านยังสามารถเลือกชิมสาเกทีท่านชืนชอบได้อกี ด้วย
จากนัน% นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญ
ทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่น ในสมัยก่ อนใช้ในการขนถ่ ายสินค้าต่ างๆ และทําการ
ประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโร
แมนติคของเมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยโุ รป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริ การท่านด้วยเซ็ทอาหารญีปุ่ น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีสะท้อนบนผิวนํ% าของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื%อสินค้าพื%นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมือสมัยก่ อนได้ อีกด้ วย จากนั น% พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
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คํา

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ทีส่ ง เสีย งดนตรีต้ อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ า นจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือก
ซือ% กล่องดนตรีทท่ี านชืนชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชิน% เดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี%ยงั มีนาฬิกาไอนํ% าโบราณทีตัง% เด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีมี
อายุการใช้ง านนานนับศตวรรษคู่กบั เมือ งโอตารุ ได้เวลาอันสมควร นํ าท่ านเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่น ผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไป
ในญีปุ่น ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผู้เชียวชาญชาวอเมริก ัน ดังนัน% ผังเมืองจึงถู ก
ออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืน% ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ให้ท่านช้อปปิ% งทีย่าน
ทานุ กิและย่ านซู ซูกิโ น่ เป็ นย่านทีรวบรวมร้านค้าต่ างๆ กว่ า 200 ร้านค้า ท่ าน
สามารถช้อปปิ% งสินค้าหลากหลายไม่ว่ าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า
หรือ สิน ค้ า แฮนด์ เ มด ไปจนถึง ขนมของฝากมากมาย และย่ า นซู ซู กิโ น่ แหล่ ง รวม
ร้านอาหารมากมาย ทัง% ร้านสําหรับครอบครัวหรือร้านกินดืมแบบคนญีปุ่น และยังเป็ น
แหล่งท่องเทียวยามราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

08 เม.ย. 62

ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> ทีทําการรัฐบาลเก่า >>
มิ ตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรือเดิมชือศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลียนชือ
เพื อให้ ส มกั บ ความยิ งใหญ่ ข องเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ า แห่ ง นี% ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ม ี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้
สิงศักดิสิทธิและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชือกันว่าศาลเจ้าชินโตแห่งนี%จะ
คอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข จากนัน% นํ าท่านเลือกชมสินค้า
สดๆ จากทะเลที ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโด หรือจะลองเมนู ซูชิ ซาชิมจิ าก
ร้านค้าต่างๆ หรือจะเป็ นหอยเชลล์และหอยเม่นย่างร้อนๆ ให้ท่านได้ลมลองตามอั
ิ
ธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย

คํา

อิ สระรับประทานอาหารมือ0 กลางวันตามอัธยาศัย
นํ าท่านชม อาคารที ทําการรัฐบาลเก่า หรือทําเนียบอิฐแดง สร้างขึน% ในปี ค.ศ.1888
สถาป ตั ยกรรมนี%ถ อื เป็ น สัญ ลัก ษณ์ข องเมือ งซัป โปโร สไตล์ก ารสร้า งของโดมแปด
เหลียมนํ ามาจากรัฐแมสซาชูเ สทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อ สร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผูท้ ออกแบบอาคารนี
ี
%เป็ นสถาปนิกท้องถินและใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นี%เคยเป็ นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูก
ไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึน% มาใหม่ในปี ค .ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อ นุ รกั ษ์ไว้เ ป็ นสมบัต ทิ าง
วัฒนธรรมและใช้สําหรับต้อ นรับบุค คลสําคัญ ทางการเมือ งของรัฐบาลญีปุ่น จากนัน%
อิส ระให้ท่ านได้ช้อ ปปิ% ง กันต่ อ กับ สินค้าแบรนด์เ นมหลากหลายที มิ ต ซุ ย เอาท์เล็ท
ปาร์ค ทีพร้อ มใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่ น 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 ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีขายผลิตภัณฑ์
สินค้าต่างๆ ทีมาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนม
ของฝากต่างๆ
อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

09 เม.ย. 62

อิ สระท่องเทียวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทียวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ% งได้
อย่างเต็มอิมหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ทีอาคาร JR TOWER เป็ นตึกทีสูงทีสุดใน
ซัปโปโร ตัง% อยู่ตดิ กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง% ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง% อยู่ทชัี น% 38 เรียกว่า T38 ทีระดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์ เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง% กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั % อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกนิ ทีส่องสว่างกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึงทีชัน%
10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกรา
เมนในย่านซูซกู โิ น่ นอกจากนี%ยงั มีจดุ ชมวิ วกลางคืนทีภูเขาโมอิ วะ วิวกลางคืนของทีนี
นัน% ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานทีทีวิวกลางคืนสวยทีสุดในประเทศญีปุ่น ท่านสามารถขึน% ไป
บนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิล% คาร์หรือหากต้องการท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั
มีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยียมชม
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(ไม่มีรถบัสบริ การ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ)
กลางวัน - คํา อิ สระรับประทานอาหารมื0อกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟด,
ู้ เจงกิ สข่าน(เนื0 อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว
10 เม.ย. 62

ซัปโปโร >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังมือ0 อาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพือทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG671
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

10.30 น.
15.30 น.
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กําหนดการเดินทาง วันที 5-10 เมษายน 2562
ราคารวมตั Vว
เครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั Vว
เครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

53,900.- บาท

19,900.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

48,500.- บาท

17,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

40,500.- บาท

14,900.- บาท

สําหรับท่ านที ต้ องการพักเดียว
เพิ มท่ านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี0 รวมรายการทัวร์ ค่าตั Vวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง0 จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ0นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิW ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน0 ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิW ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั Vวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที พักมายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที ก่อนซื0 อตั Vวเดิ นทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ0าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที ท่ านใช้ เนื องจากการกําหนดนํ0าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ0นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง0 นี0 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที เกิ ดขึ0น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที ท่ องเที ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
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ส่ วนนั น0 ให้
อัตราค่ าบริ การนี0 รวม
1. ค่ าตั Vวโดยสารเครืองบิ นไป-กลับ ชัน0 ประหยัด
2. ค่ านํ0าหนักสัมภาระที มาพร้อมกับตั Vวเครืองบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ0าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ0าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ0าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ0นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ0 นเท่ านั น0 (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ0าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ0นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ0 น นํ0าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที พักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที มี 3 เตี ยงเดี ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ทีทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ0 ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ0 ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง0 นี0
เป็ นไปตามเงือนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ0นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ0ามัน ที สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ มเติ ม ในกรณี ทีทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มภายหลังจากที ท่ านได้ ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% และหัก ณ ที จ่าย 3 %

ENJOY HOKKAIDO 6DAYS 4NIGHTS BY TG 5-10 APRIL 2019

P a g e |9

อัตราค่ าบริ การนี0 ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครืองดื ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื นๆ ที มิ ได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ0ามันหรืออื นๆ ที มิ ได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ0าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ทีเกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื นๆ ที นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํ0าดื มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ0าดื มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Fในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ Fในการ
คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั uวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิW ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง0 นี0 ขึ0นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่ น / การนําสิ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที ยวบิ น ซึ งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง0 หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี0 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิW ในการ
เปลียนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง0 นี0 ขึ0นอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ทีเกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมือทางสายการบิ นและโรงแรมที พักได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น0 ให้ แล้ ว
เท่ านัน0
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ0นและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิW ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที เกิ ดขึ0นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขต่ างๆ ที ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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