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รื่ นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน
(อาซาฮิคาว่ า – หุบผาโซอุนเคียว – โอตารุ – ซัปโปโร)

โดยสายการบินไทย
เดินทาง 4 – 9 ธันวาคม 2561 (ช่ วงวันพ่ อ)

จุดเด่ นของทัวร์
 ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ของประเทศญี่ปนุ่
 ชมพิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเกที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนานมากกว่า 350 ปี
 ชมความงามของนํ ้าตกกิงกะ ริ วเซย์ ที่ไหลลงมาจากโตรกผาในหุบผาโซอุนเคียว
 ชมคลองโอตารุ ที่สดุ แสนโรแมนติก ของเมืองโอตารุ
 ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารอิฐสีแดงเก่าแก่ ที่มีอายุเกือบร้ อยปี
 นัง่ กระเช้ าขึ ้นสูภ่ เู ขาเทนงุ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองโอตารุ ได้ ชดั เจน
 เล่นกิจกรรมท้ าลมหนาวที่ “ คิโรโระ สกี รี สอร์ ท “ หนึง่ ในลานสกีที่มีหิมะดีที่สดุ ในโลก
 ชมโรงเบียร์ คิริน เบียร์ ที่ได้ รับความนิยมของคนญี่ปนุ่
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท
 อาบนํ ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 1 คืน

รายการทัวร์
5 ธ.ค.
6 ธ.ค.
7 ธ.ค.
8 ธ.ค.
9 ธ.ค.

สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพธิ ภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – หุบผาโซอุนเคียว
คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องแก้ ว – ภูเขาเทนงุ (นัง่ กระเช้ า)
คิโรโระ สกี รี สอร์ ท – ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬกิ า – สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – โรงเบียร์ คริ ิน – มิตซุยเอาท์เลท
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน
ไทย พบเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน
เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนโดยสายการบิ
ุ่
นไทย ด้ วยเที่ยวบินที่ TG 670

23.55 น.

วันที่ 2

ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่ า – หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่ า – สวนสัตว์ อา
ซาฮิยาม่ า – พิพธิ ภัณฑ์ โอะโตโกยาม่ า สาเก – หุบผาโซอุนเคียว

08.20 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ ปนเรี
ุ่ ยบร้ อยแล้ ว จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูเ่ มือง
อาซาฮิคาว่ า เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมืองที่เต็มไปด้ วยธรรมชาติ
อันสวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้ อมไปด้ วยขุนเขา พาท่านสูห่ มู่บ้านราเม็งอา
ซาฮิคาว่ า ที่นี่รวบรวมร้ านราเม็งชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทัง้ 8 ร้ านมาอยู่รวมกันเป็ น
อาคารหลังคาเดียว เปรี ยบเสมือนหมู่บ้านราเม็งที่รวบรวมร้ านดังไว้ ในที่เดียวเลยก็ว่าได้
นอกจากนี ้ยังมี ห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้านแห่งนี ้ให้ สําหรั บผู้ที่
สนใจอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง ให้ ทุกท่านได้ เลือ กชิมราเม็งต้ นตํารับตาม
อัธยาศัย (แจกเงินท่านละ 1,000 เยน)
นําท่านเดินทางสูส่ วนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า เป็ นสวน
สัตว์ที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปนซึ
ุ่ ง่ ในแต่ละปี
จะมี ผ้ ูเข้ าชมความน่ารั ก ของสัตว์ ต่า งๆ ที่ ไม่ ได้ ถูก
กักขังในกรงแบบที่ทา่ นเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆไปถึง
กว่าปี ละ 3 ล้ านคนจากทัว่ โลกโดยสวนสัตว์แห่งนี ้ได้
มี แนวความคิ ดที่ ว่า สัตว์ ต่า งๆควรที่ จะอาศัยอยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่ดี และเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของสัตว์ นนๆ
ั ้ ทุกท่านจะได้ สมั ผัสถึงชี วิตความเป็ นอยู่ที่แท้ จริ งของสัตว์แต่ละ
ประเภท อาทิ หมีขาวจากขัวโลก
้ นกเพนกวินสายพันธุ์
ต่างๆ และลิงอุรังอุตงั แสนรู้ เป็ นต้ น จากนันนํ
้ าท่านชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โอะโตโกยาม่ าสาเก (Otokoyama
Sake Museum) สถานที่นี ้มีประวัติความเป็ นมาอัน
ยาวนานกว่า 350 ปี เป็ นสาเกที่ชื่นชอบของตระกูลโช
กุ น โทกู ง าวะ และยัง ปรากฏอยู่ ใ นภาพเขี ย นของ

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

Utamaro หนึ่งในจิตรกรที่มีชื่อเสียงของญี่ ปุ่น ซึ่งสามารถชมการผลิตผ่านทางหน้ าต่าง
กระจกบานใหญ่ของโรงกลัน่ และสามารถชมพิพิธภัณฑ์เกี่ ยวกับศิลปะในการผลิตสาเก
นอกจากนี ้ยังมีร้านขายของที่ระลึก และสวนสไตล์ญี่ปนที
ุ่ ่สวยงามรอบบริ เวณโรงกลัน่ อีก
ด้ วย จากนันนํ
้ าท่านเดินทางเข้ าสูห่ ุบผาโซอุนเคียว ซึ่งตังอยู
้ ่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ
ไดเซ็ตสึซงึ่ เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ ปนุ่ กินพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ทางใต้ ของเมืองอาซาฮิ
คาว่าไปจนถึงเมืองคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมืองบิเอะจนถึงเมืองฟูราโน่ ประกอบด้ วยแนว
เทื อ กเขาสูง ที่ ถู ก ปกคลุม ด้ ว ยหิ ม ะแทบตลอดทัง้ ปี โซอุ น เคี ย วเป็ นหุบ เขาที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า
สวยงามตระการตามากที่สดุ ในอุทยานไดเซ็ตสึ มีทงนํ
ั ้ ้าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสูง
ชัน ธารนํ ้าท่ามกลางป่ าร่มครึม้ ล้ อมรอบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลั งอาหารเชิ ญท่ านลองอาบนา้ แร่ ท่ ีขึน้ ชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่ อนคลาย
เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่ อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบ
การไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

นา้ ตกกิ ง กะ ริ ว เซย์ – เมื องโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ ง
ดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว – ภูเขาเทนงุ (นั่งกระเช้ า)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาท่านชมความสวยงามของนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงสองแห่งของ
เมืองโซอุนเคียวนัน่ ก็ คือ “นา้ ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall)
หรื อนํ ้าตกสีเงินในฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ ไปมา
คล้ ายเส้ นด้ ายและ “นา้ ตกริ วเซย์ ” (Ryusei Waterfall)
หรื อ นํ ้าตกดาวตกที่ไหลบ่าเป็ นเส้ นใหญ่ออกมาจากซอกผา
ดูค ล้ า ยดาวตก และในฤดู ห นาวนํ า้ ตกทัง้ สองจะแข็ ง ตัว
กลายเป็ นนํ ้าแข็ง เป็ นทัศนียภาพที่ดแู ล้ วแปลกตาไปอีกแบบ
จากนัน้ นํ า ท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่เ มื อ งโอตารุ เมื อ งท่ า ที่ มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนันส่
้ วนใหญ่ได้ ถูกออกแบบ
เป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้ รับอิทธิพลมาจากการทําการค้ าระหว่าง
ประเทศญี่ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรปนัน่ เอง อิสระให้ ทกุ ท่านชมความงามของเมืองเลียบ
คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ แห่งนี ้เป็ นคลองที่เกิดขึ ้นจากการถม
ทะเลและสร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากบนเรื อสูโ่ กดังใน
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เมือง แต่ภายหลังเลิกใช้ จึงได้ ถมคลองครึ่ งหนึ่งให้ เป็ นถนนสําหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดัง
ต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสีแดงจึง
กลายเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือ งโอตารุ และได้ ปรั บปรุ ง ให้ เป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่
ระลึกแทน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านชมพิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี (Otaru
Orgel Emporium) อาคารด้ านนอกถูกสร้ าง
ขึน้ จากอิ ฐ สีแ ดงและโครงสร้ างด้ า นในทํ า
ด้ วยไม้ เป็ นอาคารเก่าแก่ 2 ชันที
้ ่มีอายุเกือบ
ร้ อยปี ตรงบริ เ วณด้ านหน้ ามี น าฬิ กาไอนํ า้
โบราณที่ จ ะพ่น ไอนํ า้ ออกมาประกอบกั บ
เสียงดนตรี ในทุกๆ 15 นาที ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆหลากหลายสไตล์
ที่ถกู สะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั และนอกจากนี ้ท่านยังสามารถเลือกซื ้อกล่องดนตรี ที่
มี ค วามปราณี ต สวยงามเพื่ อ เป็ นของที่ ร ะลึก ให้ กับคนที่ ท่า นรั ก ได้ อีก ด้ ว ย นํา ท่า นชม
พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ ว ทุกท่านสามารถชมเครื่ องแก้ วที่มีรูปแบบและสีสนั สวยงามซึ่งเกิด
จากกรรมวิธีการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้ เครื่ องแก้ วที่ออกมามีรูปแบบ
และสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชํานาญของช่างเป่ าแก้ ว จากนันนํ
้ า
ท่าน “นั่ งกระเช้ า ไฟฟ้า” ขึน้ สู่ภูเขาเทนงุ (ขึ น้ อยู่กับ สภาพภูมิอ ากาศ) จุด ชมวิว ที่
สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรื อและอ่าวอิชิการิ
ทะเลญี่ ปุ่นได้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ย้ ังมี ร้านขาย
ของที่ร ะลึกและพิพิ ธ ภัณ ฑ์ เ ล็ก ๆ เกี่ ย วกับ ภูตเทนงุ
(ภูตประจําถิ่น) รวมทังสวนให้
้
เดินเล่นได้ ด้วยเช่นกัน
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Grand Park Otaru Hotel หรื อ
เทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 4

คิโรโระ สกี รี สอร์ ท – เมื องซัป โปโร – ตึกรั ฐ บาลเก่ า – หอนาฬิ ก า –
สวนโอโดริ – ซูซูกิโนะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
พาทุกท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้ าลมหนาว ณ คิโรโระ
สกี รี สอร์ ท ลานสกี ที่ถูกปกคลุมไปด้ วยพาวเดอร์ สโนว์
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เที่ยง
บ่าย

หนึง่ ในหิมะที่คุณภาพดีที่สดุ ในโลก อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเล่นกิจกรรมในฤดู
หนาวไม่ว่าจะเป็ น การเล่นสกี เล่นถาดเลื่อน หรื อ ปั น้ ตุ๊กตาหิมะ และถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้ วยหิมะและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าเช่ า
อุปกรณ์ ค่ าเช่ าเครื่ องเล่ น และกิจ กรรมต่ างๆ ภายในลานสกี ) *** ทัง้ นีก้ ารเล่ น
กิจกรรมหิมะต่ างๆนัน้ ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ
ณ เวลานัน้ ***
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมืองซัป โปโร เมื อ งหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็ น
ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ ปนผั
ุ่ งเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตาราง
หมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้ านและเมื องทัว่ ไปในประเทศญี่ ปุ่น การจัดการและ
การพัฒ นาได้ รั บ คํ า แนะนํ า จากผู้เ ชี่ ย วชาญชาวอเมริ กัน ลัก ษณะของผัง เมื อ งจึ ง ถู ก
ออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผื นผ้ า ตามพื น้ ฐานการวางผัง เมื อ งของอเมริ กา พาท่า นชมตึ ก
รั ฐบาลเก่ าของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคย
ใช้ เป็ นกองอํานวยการของข้ าหลวงใหญ่และ
เป็ นตึ ก ที่ สูง ที่ สุด ของเมื อ งโดยตัว อาคาร
ภายนอกนัน้ ได้ ใ ช้ อิ ฐ แดงเป็ นวัส ดุ ใ นการ
ก่อสร้ างทําให้ ดูแล้ วสวยแปลกตา ปั จจุบัน
ภายในตึก ได้ จัด เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่ ร วบรวม
เรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโด
อีกด้ วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใช้ บอกเวลา
ที่เที่ยงตรงแล้ ว ยังเปรี ยบเสมื อนสถานที่บอกเล่าเรื่ อ งราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึง
ปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี ้สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่
เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ ปนเลยก็
ุ่
ว่าได้ จากนันนํ
้ าท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่
ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ เวลา
เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรื อ จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี ้ อิสระให้ ท่าน
ช้ อปปิ ง้ ที่ซูซูกิโนะ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่แสนคึกครื น้
ของเมืองซัปโปโร มีห้างร้ านต่างๆมากมาย มี
ทัง้ ร้ านเสือ้ ผ้ า แบรนด์ ดัง ร้ านอาหารสไตล์
ญี่ปนและร้
ุ่
านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้ านขนม
ร้ านกาแฟหอมกรุ่ น อี กทัง้ ยังเป็ นจุด นัดพบ
ยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปนอี
ุ่ กแห่งหนึ่งด้ วย
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เย็น

ท่านสามารถเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูจกั คําว่าเบื่อกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ ไม่ อนั ้ )
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 5

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดโจไก – โรงบียร์ คิริน – มิตซุยเอาท์ เลท

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านชมศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมมีชื่อ
ว่า “ศาลเจ้ าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้ มี
การเปลี่ยนชื่ อ เพื่อ ให้ สมกับความยิ่ งใหญ่
ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ าชิ นโตนี ้คอยปก
ปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความ
สงบสุข ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี ป ระวัติ ศ าสตร์ อัน
ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโตแต่ที่นี่ก็เป็ นที่สําหรับให้ คนท้ องถิ่ นได้ กราบ
ไหว้ สงิ่ ศักดิ์สทิ ธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี ้เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสืบไป จากนันนํ
้ าท่าน
เดิ น ทางสู่ต ลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยร้ านอาหารทะเลสดๆ
มากกว่า 80 ร้ าน อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับ การเลือกซื ้อของทะเลสดๆ และของฝาก
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสูโ่ รงเบียร์ คิริน (Kirin Beer Park Chitose) ท่านจะได้ เยี่ยมชมและเรี ยนรู้ วิธีการ
ผลิตเบียร์ ในขันตอนต่
้
างๆ โดยเริ่ มตังแต่
้ การนําวัตถุดิบมาผ่านขันตอนการผลิ
้
ต การบ่ม
การกลัน่ จนกระทัง่ สําเร็ จรู ปออกมาเป็ นเครื่ องดื่มอันแสนอร่ อยที่เป็ นที่นิยมของคนญี่ ปนุ่
จากนัน้ พาทุกท่า นช้ อปปิ ้งที่ มิตซุ ยเอาท์ เลท แหล่ง เลือ กซื อ้ สิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น
ภายในแบ่งเป็ นร้ านค้ าต่างๆมากมาย มี สินค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ อ งสําอางค์
เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชนนํ
ั ้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อ (เพื่อไม่ ให้
เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของท่ านในการเลือกซือ้ สินค้ าอิสระรั บประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย)
เข้ าพักโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyu หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

เที่ยง
บ่าย

วันที่ 6

ชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

เช้ า

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

10.00 น.
15.50 น.

(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (อาซาฮิคาว่า – หุ บผาโซอุนเคียว – โอตารุ – ซัปโปโร)
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

4 – 9 ธ.ค. 61

55,999

50,999

45,999

6,500



กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 15 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 15 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 าซึง่ สายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการ
บินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่
อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 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 องมีสมาชิกอย่างน้ อย 15 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ
เลือ่ นหรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน TG (อาซาฮิคาว่า – หุ บผาโซอุนเคียว – โอตารุ – ซัปโปโร)
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การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้
อ
ว่าการสํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี 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 นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การ ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ หากเกิดกรณี ความล่ าช้ าจากสายการบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่ ี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 อันเกิ ดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ ให้ เข้ าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
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5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนรายการท่อ งเที่ยวตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ขึ ้นอยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ปนุ่
การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อ ง และ
ความประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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