รื่ นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน
(โนโบริเบ็ทสึ – ฮาโกดาเตะ – โอตารุ – ซัปโปโร)
โดยสายการบินไทย

เดินทาง 13 – 18 เมษายน 2562 (ช่ วงวันสงกรานต์ )

จุดเด่ นของทัวร์
 นัง่ กระเช้ าขึ ้นสูจ่ ุดชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ วิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่
 ชมตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ของเกาะฮอกไกโดที่รวมวัตถุดิบจากทุกภูมิภาคในประเทศญี่ปนุ่ มารวมไว้ ด้วยกัน
 ชมโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้ อยปี ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณท่าเรื อริ มอ่าวฮาโกดาเตะ
 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่อายุเกือบร้ อยปี และมีชื่อเสียงเรื่ องกล่องดนตรี ที่มีความปราณีตสวยงาม
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท
 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อนั ้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น
เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ TG 670

23.45 น.

วันที่ 2

ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริ เบ็ทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ภูเขา
ฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้ า)

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ ปุ่นเรี ยบร้ อ ยแล้ ว นาท่านสู่เมืองโนโบริ เบ็ทสึ เมื อ ง
เล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่ งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้
ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็ นเมื อ งที่อุดม
ไปด้ วยบ่อน ้าแร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่
ออนเซ็นเป็ นอย่างมาก ว่ากันว่าน ้าแร่ หรื อ
น ้าพุร้อนของเมืองนี ้มีถึง 9 ประเภทด้ วยกัน
เลยทีเดียว พาท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ หุบ
เขาจิโกกุดานิ หรื อที่เรี ยกกันว่า “หุบเขา
นรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี ้เป็ นบ่อโคลนที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและมีอยูท่ วั่ บริ เวณซึง่ ท่าน
สามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ ชิด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าทุก ท่า นเดิ น ทางเข้ าสู่เมื อ งฮาโกดาเตะ เมื อ งท่าทางตอนใต้ ข องเกาะฮอกไกโดที่ มี
บรรยากาศแสนโรแมนติ ก และเต็ ม ไปด้ วยโบราณสถานที่ มี คุณ ค่า ทางประวัติ ศ าสตร์ มี
ความสาคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็ น 1 ใน
5 เมืองท่าของญี่ปนุ่ บ้ านเรื อนในเมือ งฮาโก
ดาเตะ ปั จจุบันมีความเจริ ญเหมือ นชุมชน
เมื อ งทั่ว ไป ผสมผสานกับ มนต์ สเน่ห์ ข อง
เมื อ งเก่าที่ อยู่รอบเนิ นเขาฮาโกดาเตะ ซึ่ ง
เป็ นปลายแหลมที่ ยื่ น ออกไปในทะเล
นับเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผ้ แู วะมาเยี่ยมชม
เป็ นจ านวนมาก จากนัน้ นาท่าน “นั่ งกระเช้ า” ขึ ้นสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ (ขึ น้ อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) จุดชมวิวมุมกว้ างในย่านชุมชนฮาโกดาเตะที่ถูกโอบล้ อมไปด้ วยทะเลและภูเขา

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

เย็น

เป็ นจุดชมวิวที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ ปนและได้
ุ่
รับคะแนนระดับสามดาวซึ่งเป็ น
ระดับสูงสุดจากคูม่ ือนาเที่ยวญี่ปนุ่ มิชลินกรี นไกด์กนั เลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Hakodate Onuma Prince Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลั งอาหารเชิ ญ ท่ านลองอาบน า้ แร่ ที่ ขึน้ ชื่ อ ของฮอกไกโด เพื่ อ ความผ่ อ นคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ป้ อมดาวโกเรี ยวคาคุ – ทะเลสาบ
โทยะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุ กท่ านสู่ต ลาดเช้ าฮาโกดาเตะเป็ น
ตลาดที่มีร้านขายอาหารทะเล ร้ านขายผัก
ร้ านขายผลไม้ และร้ านขายอาหารแห้ งกว่า
250 ร้ าน ตลาดเช้ า แห่ง นี ถ้ ูกเรี ย กว่า เป็ น
“ห้ อ งครั วของชาวฮาโกดาเตะ” เพราะ
เป็ นตลาดศูนย์ ก ลางของเกาะฮอกไกโดที่
เป็ นแหล่งรวมวัตถุดิบจากทัว่ ทุกภูมิภาคใน
ประเทศญี่ ปนุ่ มารวมไว้ ที่นี่เพื่อให้ คนที่มาจับจ่ายใช้ สอยได้ ซื ้อวัตถุดิบในการทาอาหารที่ดี
ที่สุดเพื่ อน ากลับ ไปปรุ งอาหารแสนอร่ อ ยนั่น เอง จากนันน
้ าท่านสู่บ ริ เวณโกดั งอิ ฐ แดง
(Kanemori Red Brick Warehouse) โกดังเก่าแก่ อ ายุกว่าร้ อยปี ที่ ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณท่าเรื อ ริ ม
ทะเล สร้ างตามแบบตะวันตกด้ วยอิฐ แดง
ซึ่ง ไม่ ค่ อ ยมี ใ ห้ เห็ น กัน ในยุค นัน้ ปั จจุ บั น
โกดั ง จ านวน 5 หลั ง ได้ ถู ก ดั ด แปลงให้
กลายเป็ นร้ านค้ า ร้ านขายของที่ ร ะลึ ก
ร้ านอาหาร ร้ านขนมหวานและ ร้ านกาแฟ
นอกจากนี ้ยังมี ร้านค้ าอื่นๆ อีกมากมายให้
ท่านสามารถเลือกซื อ้ กัน ได้ ตามอัธยาศัย
หรื อเดินเล่นถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวยงามเพื่อเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

บ่าย

เย็น

นาท่านขึ ้น “หอคอยโกเรี ยวคาคุ” ที่ป้อม
ดาวโกเรี ย วคาคุ ป้ อ มปราการสไตล์
ตะวันตกรูปดาวขนาดใหญ่ที่ถกู สร้ างขึ ้นใน
ปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจาก
จักรวรรดินิยมโดยมหาอานาจตะวันตกซึ่ง
ในที่สดุ ก็ต้องเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ ไปในปี ค.ศ.
1869 แต่ปัจจุบนั บริ เวณป้อมแห่งนี ้ได้ กลายเป็ นสวนสาธารณะที่ ได้ รับความนิยมในการชม
ดอกซากุระ (ประมาณช่ว งต้ น เดือ นพฤษภาคม) ที่ มี ชื่ อ เสีย งแห่งหนึ่ งของญี่ ปุ่ น บริ เวณ
ด้ านบนจุ ดชมวิว ท่านสามารถมองเห็ นสวนสาธารณะโกเรี ย วคาคุที่ มี ลกั ษณะคล้ า ยกับ
ดาวกระจายของนิ น จาหรื อ ดาว 5 แฉกได้ อ ย่า งชัด เจน จากนัน้ น าท่า นเดิ น ทางไปยัง
ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ของเกาะฮอกไกโดและมี ความสวยงามเป็ น
อย่างมาก รวมถึ งเกาะนาคาจิ มะ ภูเขาอุ สุ ภูเขาโชวะชิ น ซัน และนอกจากนี ย้ ังสามารถ
มองเห็นภูเขาโยเทย์ หรื อภูเขาไฟฟูจิน้อยซึง่ รูปร่างนันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายภูเขาไฟฟูจิที่เป็ นที่ร้ ูจัก
กันดีแต่มีขนาดที่เล็กกว่านัน่ เอง
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Toya Sun Palace Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลั งอาหารเชิ ญ ท่ านลองอาบน า้ แร่ ที่ ขึน้ ชื่ อ ของฮอกไกโด เพื่ อ ความผ่ อ นคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการ
ไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 4

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – พิพิธภัณฑ์ เครื่ อง
แก้ ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองโอตารุ เมื องท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมไปถึงการ
ตกแต่งของบ้ านเรื อน ส่วนใหญ่ถกู ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้ รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้ าระหว่าง
ประเทศญี่ ปุ่ นและประเทศในแถบยุ โรป
นัน่ เองอิสระให้ ทา่ นชมความงามของเมือง
เลี ย บ ค ล อ ง โอ ต ารุ อั น ส ว ย งา ม น่ า
ประทับใจ คลองแห่งนีเ้ ป็ นคลองที่เกิ ดขึ ้น
จากการถมทะเลและสร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

1923 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากบนเรื อสูโ่ กดังในเมือง แต่ภายหลังเลิกใช้ จึงได้ ถม
คลองครึ่ งหนึ่งให้ เป็ นถนนสาหรับนักท่อ งเที่ ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิ ฐ สีแดงจึง
กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ และได้ ปรับปรุ งให้ เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก
แทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นชมพิ พิ ธภั ณ ฑ์ กล่ องด น ต รี
(Otaru Orgel Emporium) อ า ค า รด้ า น
น อ ก ถู ก ส ร้ า งขึ น้ จ า ก อิ ฐ สี แ ด งแ ล ะ
โครงสร้ างด้ า นในท าด้ ว ยไม้ เป็ นอาคาร
เก่าแก่ 2 ชันที
้ ่มีอายุเกือบร้ อยปี ตรงบริ เวณ
ด้ านหน้ ามี นาฬิกาไอน ้าโบราณที่จะพ่นไอ
น ้าออกมาประกอบกับเสียงดนตรี ใน ทุกๆ
15 นาที ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์ที่ถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึ งปั จจุบัน และนอกจากนี ท้ ่านยังสามารถเลือ กซื ้อกล่อ งดนตรี ที่ มีความประณี ต
สวยงามเพื่อเป็ นของที่ระลึกให้ กับคนที่ท่านรักได้ อีกด้ วย และนาท่านชมพิพิธภัณฑ์ เครื่ อง
แก้ ว ท่านสามารถชมเครื่ องแก้ วที่มีรูปแบบและสีสนั สวยงามซึง่ เกิดจากกรรมวิธีการเป่ าแก้ ว
ด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้ เครื่ องแก้ วที่อ อกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน ออกไป
ตามความถนัดและความชานาญของช่างเป่ าแก้ ว จากนันน
้ าท่านสูโ่ รงงานช็อกโกแลต ที่
หมู่บ้านอิชิ ยะซึ่งเป็ น แหล่งผลิตช็อ กโกแลตที่มีชื่อ เสียงที่สุดของญี่ ปุ่ น ให้ ท่านได้ เลือ กซื ้อ
ช็อกโกแลตต่างๆ และที่พลาดไม่ได้ เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่ คนรัก” (Shiroi Koibito)
ซึง่ เป็ นช็อกโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี่เลยทีเดียว หรื อ เดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบที่ต กแต่งสวยงามสไตล์ยุโรปตามอัธยาศัย พาท่านเดินทางเข้ า สู่เมื อ งซั ป โปโร
เมื องหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญ อันดับ 5 ของ
ประเทศญี่ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึง่ แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัว่ ไปในประเทศญี่ ปนุ่ การจัดการและการพัฒนาได้ รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
ชาวอเมริ กัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลีย่ มผืนผ้ าตามพื ้นฐานการวางผัง
เมืองของอเมริ กา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

วันที่ 5

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – ตึกรั ฐบาลเก่ า – หอนาฬิกา (ผ่ านชม) –
สวนโอโดริ (ผ่ านชม) – มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค – ซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมชื่อ
ว่า “ศาลเจ้ าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้ มี
การเปลี่ยนชื่ อ เพื่อให้ สมกับความยิ่งใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ าชินโตนี ้คอยปก
ปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสุขถึ งแม้ จ ะไม่ ได้ มี ประวัติ ศาสตร์ อัน
ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคัน
โตแต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้ คนท้ องถิ่นได้ กราบไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี ้เพื่อ
เป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยร้ านอาหารทะเลสดๆ มากกว่า 80 ร้ าน อิ สระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการ
เลือกซื ้อของทะเลสดๆ และของฝากตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่า นชมตึ ก รั ฐ บาลเก่ า ของเมื อ งซัป โปโรซึ่ง ในอดี ต เคยใช้ เป็ นกองอ านวยการของ
ข้ าหลวงใหญ่ แ ละเป็ นตึ ก ที่ สู ง ที่ สุ ด ของ
เมื อ งโดยตัว อาคารภายนอกนัน้ ได้ ใ ช้ อิ ฐ
แดงเป็ น วัส ดุ ในการก่ อ สร้ างท าให้ ดู แ ล้ ว
สวยแปลกตา ปั จจุบนั ภายในตึกได้ จัดเป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวประวัติความ
เป็ นมาต่า งๆของเมื อ งซัป โปโรรวมไปถึ ง
เมื องต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอี กด้ วย ผ่าน
ชมหอนาฬิกา ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้ บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ ว
ยังเปรี ยบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า
100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.
1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุด ของ
ญี่ ปุ่นเลยก็ ว่าได้ ผ่านชมสวนโอโดริ สวน
สวยใจกลางเมื องที่ ท อดตั ว ยาวจาก
ตะวัน ออกไปตะวัน ตกโดยมี ค วามยาว

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรื อ จัดงานประเพณีในเทศกาล
ต่างๆ ที่สวนแห่ง จากนันพาทท่
้
านช้ อปปิ ง้ ที่มิตซุยเอาท์ เลท พาร์ ค แหล่งเลือกซื ้อสิ่งของ
และเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ นร้ านค้ าต่างๆมากมาย มี สินค้ าหลากหลายประเภท อาทิ
เครื่ องสาอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั ้นนาให้ ทา่ นเลือก
ซื ้อ นาท่านสูซ่ ูซูกิโนะ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่แสนคึกครื น้ ของเมืองซัปโปโร มีห้างร้ านต่างๆมากมาย
มีทงร้ั ้ านเสื ้อผ้ าแบรนด์ดงั ร้ านอาหารสไตล์ญี่ปนุ่ และร้ านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้ านขนม ร้ าน
กาแฟหอมกรุ่ น อี กทังยั
้ งเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่ นชาวญี่ ปุ่นอี กแห่งหนึ่งด้ วย ท่าน
สามารถเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูจกั คาว่าเบื่อกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

เย็น

วันที่ 6

ชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

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

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

13 – 18 เม.ย. 62

65,999

60,999

55,999

7,000



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 25 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 25 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

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมี บริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น ้าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ 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
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 องมี สมาชิ กอย่างน้ อย 25 ท่านและทางบริ ษัทต้ อ งขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 25 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่า
การสารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศ
ญี่ปนุ่ อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่
มีคนมาใช้ บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ า จะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ
อีกทังในช่
้ วงฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)

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 จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ทั ง้ สิ น้ หากเกิ ด กรณี ค วามล่ าช้ าจากสายการบิ น , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมือง
จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จ ะไม่รับผิด ชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะ
ของสายกาบิ น โรงแรม และสภาวะทางการเมื อ งโดยถื อ ผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของผู้
เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่
การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน (TG)
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