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เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤด ูหนาว
SAPPORO SNOW
FESTIVAL 6D 4N BY XJ

ซัปโปโร

ทะเลสาบชิค็อทสึ
ทะเลสาบโทยะ

สกีรีสอร์ท

SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครัง้ ที่ 71 เป็ นหนึ่ งในเทศกาลฤดู
หนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยจัดขึ้ นเพียงปี ละครั้งเท่านั้น , ชมสถาปั ตยกรรม
อันสวยงามของ อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ที่รจู ้ ักกันในนามทาเนี ยบอิฐแดง,
ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ในราคาสบายกระเป๋าที่ มิตซุย เอาท์เล็ท และช้อปปิ้ งกันต่อ
ที่ย่านทานูกิและ ย่านซูซูกิโน่ , อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวในซัปโปโร
เพลิดเพลินกับเทศกาลน้ าแข็ง ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลักน้ าแข็งเป็ นศาล
เจ้า ถ้า พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อม ฯ
ชมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิ ด จากธรรมชาติ เป็ นหนึ่ งในจุ ด ท่อ งเที่ ย วสาคัญ
ของฮอกไกโด, ศูน ย์อ นุ รักษ์หมี สีน้ าตาล ชมความน่ ารักและแสนรูข้ องหมี สี
น้ าตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้ยากในปั จจุบนั
ให้ท่านสนุ กไปกับการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรือเลือกสนุ กกับกิจกรรมหน้า
หนาวของทางสกีรีสอร์ต
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เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์
แห่ ง วี ถี ชี วิ ต 2 ฝั ่ ง คลองที่ ย ัง คงกลิ่ น อายอารยธรรมญี่ ปุ่ นผสมตะวัน ตก,
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์ก ล่องดนตรี, ชม เทศกาลประดับ
แสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามคา่ คื น แสงเทียนในโคมที่ อาบไล้ไปทัว่ พื้ น
หิมะ ให้ท่านได้ดื่มดา่ กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

โอตารุ

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 10 ก.พ. 2563
21.00 น.
23.55 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และ
ผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
เที่ยวบินที่ XJ620 มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเครื่องบิน
(อาหารและเครื่องดื่มอืน่ ๆ ทุกชนิด ต้องชาระเงินซื้ อเพิ่มเติม)

วันที่ 11 ก.พ. 2563

08.25 น.

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563

สนามบินชินชิโตเสะ >> ซัปโปโร >> เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 71 >>
โอตารุ >> พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาล ประดับแสงเทียน)

เดินทางถึง สนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการ
การตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร
ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปนุ่ แผนผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้าย
ตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รบั คาแนะนา
และการพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลีย่ มตาม
พื้ นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่านเดินเล่นที่ สวนสาธารณะโอโดริ
เพลิดเพลินและตระการตากับความสวยงามของ เทศกาลหิมะ Sapporo Snow
Festival ครั้งที่ 71 ที่เนรมิตสวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็ นลานแสดงโชว์ผลงาน
ศิลปะต่างๆ ที่รงั สรรค์ขนโดยศิ
ึ้
ลปิ นจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไป
ถึงจากประเทศไทยด้วย โดยผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นร้านขายของที่ระลึก
ร้านอาหารมากมาย ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั ่ง
ตะวันตก และให้ท่านชื่นชมและร่วมเป็ นกาลังใจให้กบั ทีมช่างแกะสลักจากประเทศไทย
ที่เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศจากการเข้าแข่งขันการแกะสลักหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริการท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปุ่น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
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บ่าย

คา่

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าที่สาคัญทางฝั ่งตะวันตกของเกาะฮอกไก
โด เป็ นเมืองที่มีความเป็ นตะวันตกผสมอยูค่ ่อนข้างมาก ไม่วา่ จะด้วยสถาปั ตยกรรมของ
อาคารต่างๆ หรือจะเป็ นเสาไฟที่ใช้ตะเกียงแก๊ส ทาให้บรรยากาศในเมืองมีความโรแมน
ติค พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี
ต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้ อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรือจะเลือ ก
จัดทากล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้ นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ ยังมีนาฬิกาไอน้ า
โบราณที่ต้งั เด่นอยูห่ น้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กับเมือง
โอตารุ จากนั้นนาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่
สะท้อ นบนผิว น้ าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงามของ เทศกาลประดับแสง
เที ย น หรือ Otaru Snow Light Path ยามท้อ งฟ้ าเปลี่ ย นสี ความมื ด เข้าคลอบคลุ ม
ท้องฟ้ า จะมี ก ารจุ ด เที ย นโคมไฟในคลอง ส่ว นบริเวณริม คลองและทัว่ บริเวณจะถูก
ประดับประดาไปด้วยโคมไฟหิมะและรูปปั้ นน่ารักจานวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิมะ
อาบไล้ไปทัว่ พื้ นหิมะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่ สวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทาง
กลับสู่ โรงแรมที่พกั
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 12 ก.พ. 2563

เช้า

กลางวัน

บ่าย

โอตารุ >> ลานสกีไดนาสตี้ >> มิตซุย เอาท์เล็ท >> ทะเลสาบชิค็อทสึ
เทศกาลน้ าแข็งชิค็อทสึ >> ทะเลสาบโทยะ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดิ นทางสู่ ไดนาสตี้ สกีรีสอร์ต อิสระให้ท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรม
สเลท(กระดานเลื่อนหิมะ) หากท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกี รีสอร์ท
อาทิ สกี , สโนว์ ราฟติ้ ง ฯ ท่ านต้อ งชาระค่ ากิ จกรรมเอง ไม่ ได้รวมอยู่ ใ นค่ า ทัวร์
(รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ได้ตามความเหมาะสม)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ท
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในมิตซุย เอาท์เล็ท
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมที่หลากหลาย พร้อมใจกันลดราคา อาทิ เช่น
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, Callaway, Tempur, Lego, Reebok,
Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมี
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่มาจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่วา่ จะ
ของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทัง่ ขนมของฝากต่างๆ
เดิน ทางสู่ ทะเลสาบชิค็ อทสึ นาท่านเข้าชม เทศกาลน้ าแข็ง Shikotsu Ice Festival
ภายในบริเวณเทศกาล ท่านจะได้พบกับการแกะสลักน้ าแข็งเป็ นซุม้ ต่างๆ มีท้งั ศาลเจ้า
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คา่

พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อมที่ผจู ้ ดั งานนาปลาที่หาได้จากบริเวณนี้ มาโชว์ จาลองอุโมงค์ถ้า
ที่มีน้ าแข็งห้อยย้อยพร้อ มประดับไฟระยิบระยับ ให้ความรูส้ ึกเหมือนอยู่ในอาณาจัก ร
น้ าแข็ง จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ่งอยูภ่ ายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ - โท
ยะ ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดขึ้ นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อในอดีตกาล ทาให้พนดิ
ื้ นยุบตัว
จนก่อ ให้เกิด ทะเลสาบในปั จจุ บัน โดยพื้ นที่ ส่ว นใหญ่เป็ นภูเขาสูงต า่ โดยมี ปากปล่อ ง
ภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุน่ อยู่ โดยสังเกตุได้จากไอร้อนที่พงุ่ ออกมาเป็ นควันขาวให้ได้
เห็นกัน ดังนั้น ที่นี่ จึงเป็ นแหล่งที่อ าบน้ าแร่แช่อ อนเซ็นชั้นเยี่ยมสาหรับนัก ท่ อ งเที่ย ว
และทะเลสาบแห่งนี้ ยังเคยถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8
เมื่อปี ค.ศ.2008 ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูท่ ี่พกั
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารคา่ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วย
แร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ าแร่แล้ว
จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 13 ก.พ. 2563

เช้า

เที่ยง

คา่

โทยะ >> ฟาร์มหมีสีน้าตาล >>ซัปโปโร >>ศาลเจ้าฮอกไกโด >>
ที่ทาการรัฐบาลเก่า >> ช้อปปิ้ งย่านทานูกิโคจิและซูซูกิโน่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดิ น ทางสู่ สวนหมี โชวะชิ น ซัง ที่ ใกล้สูญ พันธุ์และหาดู ไ ด้ย าก โดยใน
ประเทศญี่ ปุ่นนี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้ น ชาวไอนุ (ชนเผ่าพื้ นเมือ งบน
เกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี้ ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดิ นทางสู่ ศาลเจ้า ฮอกไกโด หรือ เดิ มชื่อศาลเจ้าซัปโปโร แต่ เปลี่ย นชื่อ
เพื่ อ ให้ส มกั บ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้า แห่ ง นี้ ถึ ง แม้จ ะไม่ ไ ด้มี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับคนท้องถิ่นได้กราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชื่อกันว่าศาลเจ้าชินโตแห่งนี้ จะ
คอยปกปั ก ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุข จากนั้นนาท่านช้อ ปปิ้ งที่
ย่านทานุ กิและย่านซูซูกิโน่ เป็ นย่านที่รวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่าน
สามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า
หรือ สิน ค้า แฮนด์เมด ไปจนถึ ง ขนมของฝากมากมาย และย่า นซูซู กิ โน่ แหล่ง รวม
ร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
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วันที่ 14 ก.พ. 2563

อิสระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัป
โปโร ตั้ง อยู่ติ ด กับสถานี รถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ ี่ช้นั 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง
160 เมตร จึ ง มองเห็ น ทิ ว ทัศ น์ เหนื อ เมื อ งซัป โปโรได้ก ว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคา่ คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้งั อยูก่ ลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที่
จุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึ่งที่ช้นั 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ ยังมีจดุ
ชมวิวกลางคื นที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่น้ั นติด อันดับ 1 ใน 3 สถานที่ที่วิว
กลางคื น สวยที่ สุด ในประเทศญี่ ปุ่น ท่านสามารถขึ้ นไปบนยอดเขาด้ว ยกระเช้าและ
เคเบิ้ ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยงั มีหมู่บา้ นประวัติศาสตร์
ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม (ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
กลางวัน - คา่ อิสระรับประทานอาหารมื้ อกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ ูด, เจงกิสข่าน(เนื้ อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ 15 ก.พ. 2563
เช้า
09.40 น.

15.35 น.

ซัปโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >>สนามบินดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทาการเช็คอิน
เดิน ทางกลับสู่สนามบินดอนเมื อง ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชี ย
เอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ621 มีบริการอาหารร้อนและน้ าดื่มบนเครื่องบิน
(อาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้องชาระเงินซื้ อเพิ่มเติม)
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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กาหนดการเดินทาง

วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราค่าบริการ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ
สาหรับท่านที่ตอ้ งการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

38,900.9,900.-

*ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ*
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองใน
แต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ตั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้ อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ องจากการกาหนดน้าหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้ นอยู่กับการกาหนดของแต่ละ
สายการบิน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ น
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วน
นั้นให้
5. ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน
-สายการบินไทย ได้น้ าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน
และสัมภาระ ถือขึ้ นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบินพีช แอร์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ
และสัมภาระ ถือขึ้ นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ น น้ าหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณี
ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3
ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน
ต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน
1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ทั้งนี้ เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพ
ระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้ นไป จะได้รับความคุม้ ครองประกันอุบัติเหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 และท่านต้องชาระ
เพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการจอง
ทัวร์แล้ว

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาต
ที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิ่มเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็ม
จานวน
การยกเลิก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินมัดจาทั้งหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
3. กรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามที่รฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่ องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชั ่น เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อน
วันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุก
กรณีและหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
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คานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พักได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้ว
เท่านั้น
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึ้ นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจาก
สายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นนอกเหนื อจากรายการทัวร์ อาทิเช่น
ค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ
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