รื่ นเริงหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน
(หุบผาโซอุนเคียว – อาซาฮิคาว่ า – โอตารุ – ซัปโปโร)

โดยสายการบินไทย
เดินทาง 5 – 9 มีนาคม 2562

จุดเด่ นของทัวร์
 ชมความงามของน ้าตกกิงกะ ริ วเซย์ ที่ไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว
 ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่
 เล่นกิจกรรมท้ าลมหนาวที่ “ ลานสกี คิโรโระ สกี รี สอร์ ท “ หนึง่ ในลานสกีที่มีหิมะดีที่สดุ ในโลก
 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สดุ แสนโรแมนติก
 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารอิฐสีแดงเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานเกือบร้ อยปี
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท พาร์ ค
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด 1 มื ้อ
 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 1 คืน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน
ไทย พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน
เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ TG 670

23.55 น.

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

วันที่ 2

ชิโตเซ่ – โดราเอม่ อน สกายพาร์ ค – เมืองคามิกาว่ า – ถา้ นา้ แข็งคามิกา
ว่ า – หุบผาโซอุนเคียว – นา้ ตกกิงกะ ริ วเซย์

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ า เมื อ งและศุ ล กากรของประเทศญี่ ปุ่ น
เรี ยบร้ อยแล้ ว จากนันน
้ าท่านชมโดราเอม่ อน
สกายพาร์ คให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูน
ในเรื่ องโดราเอม่อนการ์ ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ ปุ่น
อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ ตนู เช่น ฉาก
นั่งไทม์ แมชชี น ที่ จ ะท าให้ ทุก ท่า นเสมื อ นเป็ น
ส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้ านค้ าที่ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อนที่ท่านสามารถช้ อปปิ ง้
ไว้ เป็ นของที่ระลึกได้ อีกด้ วยและพลาดไม่ได้ กบั การชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมื องคามิก าว่ า เมื อ งเล็ก ๆ
ทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิคาว่าซึ่งอยู่ห่าง
ออกมาประมาณ 54 กิ โลเมตร และเป็ น ทาง
เดี ยวกับ ทางไปเมื องอะบาชิ ริ เมื อ งอัน หนาว
เหน็บที่อยูท่ างตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด
จากนั น้ น าท่ า นชม ถ ้า น ้ า แข็ ง คามิ กาว่ า
ทางเดินเข้ าจะถูกประดับด้ วยแสงไฟ หลากสี เรื่ อยไปจนถึงอุโมงค์ถ ้าน ้าแข็งที่คดเคี ้ยวไป
มาภายในอุโมงค์น ้าแข็งนัน้ ท่านจะได้ ชมความงามของหยดน ้าแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่
อุณ หภูมิ -20 องศา และต่าสุด -41 องศา นาท่านเดิ นทางเข้ าสู่หุบ ผาโซอุน เคี ยว ซึ่ง
ตังอยู
้ ่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ ที่สดุ ในญี่ ปนุ่ กิ น
พื ้นที่ตงั ้ แต่ทางใต้ ของเมื องอาซาฮิ คาว่าไปจนถึงเมื องคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมือ งบิเอะ
จนถึงเมืองฟูราโน่ ประกอบด้ วยแนวเทือกเขาสูง ที่ถกู ปก
คลุมด้ วยหิมะแทบตลอดทังปี
้ โซอุนเคียวเป็ นหุบเขาที่ได้
ชื่อว่าสวยงามตระการตามากที่สุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มี
ทั ง้ น า้ ตกที่ ไ หลลงมาจากโตรกผาอั น สู ง ชั น ธารน า้
ท่ามกลางป่ าร่ มครึ ม้ ล้ อมรอบ พาท่านชมความสวยงาม
ของนา้ ตกที่มีชื่ อเสียงสองแห่งของเมื อ งโซอุนเคียวนั่นก็
คือ “นา้ ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) หรื อน ้าตกสีเงินใน
ฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ ไปมาคล้ ายเส้ นด้ าย

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

เย็น

และ “นา้ ตกริ วเซย์ ” (Ryusei Waterfall) หรื อน ้าตกดาวตกที่ไหลบ่าเป็ นเส้ นใหญ่ออกมา
จากซอกผาดูคล้ ายดาวตก และในฤดูหนาวน ้าตกทังสองจะแข็
้
งตัวกลายเป็ นน ้าแข็ง เป็ น
ทัศนียภาพที่ดแู ล้ วแปลกตาไปอีกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้ าพักโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลั งอาหารเชิ ญท่ านลองอาบนา้ แร่ ท่ ีขึน้ ชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่ อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

เมืองอาซาฮิคาว่ า – สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่ า –
เมืองซัปโปโร – ตึกรั ฐบาลเก่ า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ย่ านซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอาซาฮิคาว่ า เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมือง
ที่เต็มไปด้ วยธรรมชาติอันสวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์ และแวดล้ อมไปด้ วยขุนเขา นา
ท่านชมสวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า เป็ นสวนสัตว์ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ ปนุ่ ซึง่ ในแต่
ละปี จะมีผ้ เู ข้ าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นใน
สวนสัตว์ทวั่ ๆไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้ านคนจากทัว่ โลกโดยสวนสัตว์แห่งนี ้ได้ มีแนวความคิดที่ว่า
สัตว์ต่างๆควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อ ม
ที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์นนๆ
ั ้ ทุก
ท่านจะได้ สมั ผัสถึงชี วิตความเป็ นอยู่ที่แท้ จริ ง
ของสัต ว์ แต่ล ะประเภท อาทิ หมี ข าวจากขัว้
โลก นกเพนกวิ น สายพั น ธุ์ ต่ า งๆ และลิ ง
อุ รั ง อุ ตั ง แสนรู้ เป็ นต้ น จากนั น้ พาท่ า นสู่
หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่ า ที่นี่รวบรวมร้ านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้ าน
มาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดียว เปรี ยบเสมือนหมู่บ้านราเม็งที่รวบรวมร้ านดังไว้ ในที่
เดียวเลยก็วา่ ได้ นอกจากนี ้ยังมีห้องเล็กๆที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านแห่งนี ้
ให้ สาหรับผู้ที่สนใจอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ ง ให้ ทุกท่านได้ เลือกชิมราเม็ งต้ นตารับตาม
อัธยาศัย (แจกเงินท่านละ 1,000 เยน)
นาท่านเดินทางสู่เมื องซัป โปโร เมื อ งหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็ น
ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ ปุ่นผังเมื องซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตาราง

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

เย็น

หมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมื องทั่วไปในประเทศญี่ ปนุ่ การจัดการและ
การพัฒ นาได้ รั บ ค าแนะน าจากผู้ เชี่ ย วชาญชาวอเมริ กัน ลัก ษณะของผังเมื อ งจึ งถู ก
ออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตามพื ้นฐานการวางผังเมือ งของอเมริ กา จากนันพาท่
้
านชม
ตึกรัฐบาลเก่ าของเมืองซัปโปโรซึง่ ในอดีตเคยใช้ เป็ นกองอานวยการของข้ าหลวงใหญ่และ
เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนันได้
้ ใช้ อิฐแดงเป็ นวัสดุในการก่อสร้ างทา
ให้ ดูแล้ วสวยแปลกตา ปั จ จุบัน ภายในตึก ได้
จัด เป็ น พิ พิ ธภัณ ฑ์ ที่ รวบรวมเรื่ อ งราวประวัติ
ความเป็ นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึง
เมื องต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอี กด้ วย ผ่านชม
หอนาฬิกา ซึ่งถื อเป็ นสัญลักษณ์ ประจาเมือ ง
โดยนอกจากจะใช้ บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ ว ยัง
เปรี ยบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ ปุ่น
เลยก็ว่าได้ นาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมือ งที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรื อ
จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี ้ จากนันพาท่
้
านสูย่ ่ านซูซูกิโนะ แหล่งช้ อปปิ ง้
ที่แสนคึกครื น้ ของเมืองซัปโปโร มีห้างร้ านต่างๆ
มากมายรวม ไป ถึ ง ร้ านเสื อ้ ผ้ าแบ รนด์ ดั ง
มากมาย ร้ านอาหารสไตล์ญี่ปนและร้
ุ่
านอาหาร
สไตล์ ต ะวัน ตก ร้ านขนม ร้ านกาแฟหอมกรุ่ น
อีกทังยั
้ งเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่ นชาว
ญี่ ปนอี
ุ่ กแห่งหนึ่งด้ วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้
อย่างไม่ร้ ูจกั คาว่าเบื่อกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อนั ้ )
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 4

ลานสกี คิโรโระ สกี รี สอร์ ท – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์
กล่ องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว – มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านสูล่ านสกี คิโรโระ สกี รีสอร์ ท ให้ ทา่ น
สนุกสนานกับกิจกรรมท้ าลมหนาวบริ เวณ ลาน

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

เที่ยง
บ่าย

สกีที่ถกู ปกคลุมไปด้ วยพาวเดอร์ สโนว์ หนึ่งในหิมะที่คณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมในฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็ นการเล่นสกี เล่นถาดเลือ่ น หรื อปั น้
ตุ๊กตาหิมะ และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยหิมะและวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ าอุปกรณ์ ค่ าเช่ าเครื่ องเล่ นและกิจกรรมต่ างๆ ภายใน
ลานสกี) *** ทัง้ นี ก้ ารเล่ นกิจกรรมหิมะต่ างๆนัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานัน้ ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองโอตารุ เมื อ งท่าที่มีบ รรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบ้ านเรื อนนันส่
้ วนใหญ่ได้ ถกู ออกแบบเป็ นสไตล์ ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมือง
โอตารุได้ รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้ าระหว่างประเทศญี่ ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรป
นั่น เอง อิ ส ระให้ ทุ ก ท่ า นชมความงามของเมื อ งเลีย บคลองโอตารุ อั น สวยงามน่ า
ประทั บ ใจ คลองโอตารุ แ ห่ ง นี เ้ ป็ นคลองที่
เกิ ด ขึน้ จากการถมทะเลและสร้ างเสร็ จ เมื่ อ ปี
ค.ศ. 1923 เพื่ อ ใช้ เป็ น เส้ น ทางขนถ่ ายสิน ค้ า
จากบนเรื อสู่โกดังในเมื อง แต่ภายหลังเลิกใช้
จึ ง ได้ ถ มคลองครึ่ ง หนึ่ ง ให้ เป็ นถนนส าหรั บ
นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสี
แดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือ งโอตารุ และได้ ปรับปรุ งให้ เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขาย
ของที่ระลึกแทน จากนันน
้ าท่านชมพิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี (Otaru Orgel Emporium)
อาคารด้ านนอกถูก สร้ างขึน้ จากอิ ฐ สีแดงและโครงสร้ า งด้ า นในท าด้ ว ยไม้ เป็ น อาคาร
เก่ าแก่ 2 ชัน้ ที่ มี อ ายุเกื อ บร้ อยปี ตรงบริ เวณ
ด้ านหน้ ามี นาฬิกาไอนา้ โบราณที่จะพ่นไอน า้
ออกมาประกอบกับเสียงดนตรี ในทุกๆ 15 นาที
ท่านสามารถชมกล่อ งดนตรี ในรู ป แบบต่า งๆ
หลากหลายสไตล์ที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปั จจุบัน และนอกจากนีท้ ่านยังสามารถเลือ ก
ซื ้อกล่องดนตรี ที่มีความปราณี ตสวยงามเพื่อเป็ นของที่ระลึกให้ กับคนที่ทา่ นรักได้ อีกด้ วย
นาท่านชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ ว ทุกท่านสามารถชมเครื่ อ งแก้ วที่มี รูปแบบและสีส ัน
สวยงามซึ่งเกิ ดจากกรรมวิธีการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้ เครื่ อ งแก้ วที่
ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชานาญของช่างเป่ า
แก้ ว จากนันพาทุ
้
กท่านช้ อปปิ ง้ ที่มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค แหล่งเลือกซื ้อสิง่ ของและเสื ้อผ้ า

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

แฟชั่ น ภายในแบ่ ง เป็ นร้ านค้ าต่ า งๆมากมาย มี สิ น ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ
เครื่ องสาอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั ้นนาให้ ทา่ นเลือก
ซื อ้ (เพื่ อ ไม่ ให้ เป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า อิ ส ระ
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Tokyu Rei Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

วันที่ 5

ชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับ(B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.00 น.
15.50 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

5 – 9 มี.ค. 62

45,999

40,999

35,999

5,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วันมิฉะนันจะถื
้ อ
ว่าการสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศ
ญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหาร
ที่มีคนมาใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่า
ปกติ อีกทังในช่
้ วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อน
นักท่องเที่ยวจะมีการแจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้
นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ทฯจะไม่ รับ ผิด ชอบใดๆ ทั ง้ สิ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ า จากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนั ดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณี ท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออก
เมื อ งจากเจ้ า หน้ าที่ ต รวจคนเข้ าเมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ก รมแรงงานทั ้ง จากไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จ ะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษั ทฯ ขอลงวนสิท ธิ์ ในการปรับ เปลี่ยนรายการท่อ งเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือ ผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่
การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อ ง และ
ความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน (TG)

