HOKKAIDO SNOW TOMAMU
5DAYS 4NIGHTS BY TG
SPECIAL FLIGHT!!
ขอนําท่ านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
โทมามุ
โทยะ
โอตารุ
ซัปโปโร
ชิโตเสะ

สนุกสุดเหวี่ยงกับกิ จกรรมหน้ าหนาวหลากหลายที่ โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ
ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ งั ้ อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั่
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ปนุ่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทาํ การรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทําเนียบอิฐแดง, สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้า, อิ สระเต็มวันในเมือง
ซัปโปโร
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ เรร่า เอาท์เล็ต และอิ ออน มอลล์
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กาหนดการเดินทาง
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561
17-21 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
3-7 / 10-14 มีนาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โทมาโคมัย

05.00 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG680
เดิ นทางถึงสนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นํ าท่านเดิ นทางสู่
เมืองโทมาโคมัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

08.00 น.
16.25 น.

คํา่

วันที่สอง

โทมาโคมัย >> ทะเลสาบโทยะ >> นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ >>
ฟาร์มหมีสีนํ้าตาล >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุซงั (Usuzan
Ropeway) ชมทิ วทัศน์ ภเู ขาไฟโชวะ (โชวะชิ นซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสันสะเทื
่
อนของ
เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปี โชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภู เขาไฟโชวะ)
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เที่ยง
บ่าย

คํา่

ความร้อนใต้พภิ พได้ดนั พืน้ ดินสูงขึน้ มาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็ นภูเขาสูง
ถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปจั จุบนั และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาว
หิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขา
ไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ ารักและ
ฉลาดแสนรูข้ องหมีสนี ้ําตาลนับ 100 ตัว ทีใ่ กล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสนี ้ํ าตาลนี้ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขา
อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของ
ประเทศญี่ป่นุ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอร์รงิ่ จนได้ชอ่ื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตา
รุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโร
แมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวนํ้ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่าง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อ
สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี ด้วย จากนัน้
พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่ ่งเสียงดนตรีตอ้ นรับ
ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีทท่ี า่ นชืน่ ชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่อง
ดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอนํ้ าโบราณที่ตงั ้
เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มอี ายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้
เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
ความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่าง
จากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั ่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ
ชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง
ของอเมริกา
อิ สระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สาม

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
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ซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์ เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึ่ง
ที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่ า นซู ซู กิโ น่ นอกจากนี้ ย ัง มีจุด ชมวิ ว กลางคื น ที่ ภูเ ขาโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของที่น่ีนนั ้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชม
(ไม่มีรถบัสบริ การ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
กลางวัน - คํา่ อิ สระรับประทานอาหารมือ้ กลางวันและคํา่ ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ ด,
ู เจงกิ สข่าน(เนื้ อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
วันที่สี่

ซัปโปโร >> ตลาดเช้า >> ที่ทาํ การรัฐบาลเก่า >> โทมามุ
>> สนุกกับกิ จกรรมหน้ าหนาวที่โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ ตลาดปลายามเช้ า พาท่านเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศของ
ตลาดปลาย่านใจกลางเมือง แหล่งรวมร้านขายอาหารทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ทัง้ แบบสด
และแบบแห้ง ตลอดจนสาหร่ ายนานาชนิ ด ให้ท่ า นได้เ ลือกซื้อ จากนัน้ นาท่า นชม
อาคารที ่ทํ า การร ฐั บาลเก่า หรือ ทํ า เนีย บอ ฐิ แดง สร้า งขึ น้ ในปี ค .ศ.1888
สถาป ตั ยกรรมนี้ถ อื เป็ นสัญ ลัก ษณ์ข องเมือ งซัป โปโร สไตล์ก ารสร้า งของโดมแปด
เหลี่ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5
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เที่ยง

บ่าย

ล้านก้อน ผูท้ ่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ป่นุ และเป็ นสัญลักษณ์ข องรัฐบาลเมจิ ต่อ มา
ถูกไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค .ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อ นุ รกั ษ์ไ ว้เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมและใช้สําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่นุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ สกีรสี อร์ทระดับหรู ที่มกี จิ กรรมสําหรับฤดู
หนาวมากมายให้ทา่ นได้เข้าร่วมและสัมผัสกับหิมะสีขาวบริสุทธิ ์ได้อย่างเต็มที่ รวมไปถึง
กิจกรรมในร่มอีกมากมาย คาเฟ่สุดชิคบรรยากาศดี ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลิศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ ดังต่อไปนี้
-สกีและสโนว์บอร์ด ทีโ่ ทมามุมลี านสกีขนาดใหญ่ เหมาะกับคอร์สสกีหลากหลายระดับ
ให้ท่านได้เลือกเล่น หรือหากจะเริม่ เรียนการเล่นสกี ก็มเี จ้าหน้าที่ผชู้ ํานาญคอยแนะนํ า
อย่างละเอียด
-สโนว์ โมบิ ล มีหลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือก ตัง้ แต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10
กิโลเมตร มีทงั ้ คอร์สสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่
-บานาน่ า โบ๊ท และสโนว์ ราฟติ้ ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนังบานาน่
่
า
โบ๊ท และเรือยางล่องไปตามพืน้ หิมะ สนุกไม่แพ้การล่องเรือในนํ้าทะเล
-สโนว์ชู ทัวร์ หากท่านอยากลองกิจกรรมเดินป่าหิมะ ท่านสามารถเลือกเข้าคอร์สเดิน
ปา่ หิมะ โดยสวมใส่รองเท้าชนิดพิเศษทีใ่ ช้เดินบนพืน้ หิมะโดยเฉพาะ โดยในหนึ่งคอร์ส
ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านัน้
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คา่

-เสลท ให้ท่านได้สนุกกับการลื่นไถลกระดานหิมะบนเนินทีป่ กคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
-ไอซ์ วิ ลเลจ ช่วงเย็นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในหมู่บ้านนํ้ าแข็ง ภายในมี
สิ่ง ก่ อ สร้า งหลากหลายที่ล้ว นสร้า งจากนํ้ า แข็ง ทัง้ หมด ไม่ ว่า จะเป็ น คาเฟ่ , บาร์ ,
ร้านอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมีการประดับไฟและแสงเทียน เพิม่ ความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่นและโรแมนติคมากขึน้ นอกจากนี้ยงั มีกจิ กรรมอื่นๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือกสนุกสนาน
**ราคาทัวร์รวมกิ จกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ์ วิ ลเลจ เท่านัน้ **
**ไม่รวมค่ากิ จกรรมอื่นๆ ภายในโฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ**
**ปริ มาณหิ มะสําหรับกิ จกรรมต่างๆ ขึน้ อยู่กบั สภาพภูมิอากาศ**
ได้ เ วลาอัน สมควร นํ า ท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งยูบ าริ เพื่ อ นํ าท่ า นเข้า สู่ที่ พกั ระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
หลังมือ้ อาหารอิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่ห้า

ยูบาริ >> อิ ออน มอลล์ >> เรร่า เอาท์เล็ต >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >>
สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
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08.00 น.

เที่ยง

18.00 น.
23.50 น.

นํ าท่านออกเดินทางสู่ อิ ออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มสี นิ ค้าหลากหลายรูปแบบให้
ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่นของใช้ในบ้าน, เครื่องแต่งตัว, ของเล่น, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ
ร้านอาหาร
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งกันต่อกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่ RERA Outlet Park ที่
พร้อมใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่น Coach, BEAMS, Champion, Columbia, LEE,
LEGO, The North Face, Samsonite, Franc Franc, Seiko, Urban Reserch,
Triumph, GAP, Miki House, Hush Puppies ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG681
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561
17-21 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
3-7 / 10-14 มีนาคม 2561
ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

49,900.- บาท

25,000.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.- บาท

22,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,500.- บาท

18,800.- บาท

สําหรับท่ านที่ ต้องการพักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

อัตราค่าบริการ

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ต ั ๋วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบิ น
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สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้ าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ องจากการกําหนดนํ้าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสียหายที่ เกิ ดขึ้น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่นร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้นํ้าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้นํ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้นํ้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ นเท่ านั น้ (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้นํ้าหนั กสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ น นํ้าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่านให้ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
-ห้องทวิ น ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่าอาหาร ค่ าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่าง
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การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตาํ่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษี นํ้ามัน ที่สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้ องชําระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากที่ท่านได้ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดิ นทางไทย, หนังสือเดิ นทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทํา
ใบอนุญาตที่ กลับเข้าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิ ด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่เกิ นกว่าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ่ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริ การนํ้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG)HOKKAIDO SNOW TOMAMU 5DAYS 4NIGHTS BY TG ON JAN-MAR 2019

การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนําสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจําหรือค่าทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทาํ การพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่านั น้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาํ ให้การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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