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เอาใจเด็กๆ กับ “โดราเอม่อน สกายพาร์ค”
ตื่นตากับนินจาที่ “หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ”
สนุกกับกิจกรรมท้าลมหนาวที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท
ขึ้นกระเช้าชมวิวบนยอดเขาเทนงุ
ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด
ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีส่ ุดแสนโรแมนติก
ช้อปปิ้งจุใจที่ มิตซุยเอาท์เลท
อาบน้ําแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญปี่ ุ่น

พักโรงแรม 4 ดาว และสกี รีสอร์ท 1 คืน
อาหารมื้อพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!!
Code: JHHK 0410 & JHHK 0411 _L

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่ง
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

23.45 น.

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) 6D4N (TG)

https://goo.gl/yztx2Y
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วันที่ 2

ชิโตเซ่ – โดราเอม่อน สกายพาร์ค – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ –
จิโกกุดานิ – คิโรโระ สีกี รีสอร์ท

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านสู่โดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัว
การ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกั บฉากในการ์ตูน
เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่จะทําให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในฉากและยังมีโซนร้านค้า ที่
ขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อ นที่ท่านสามารถช้อ ปปิ้งไว้เป็นของที่ระลึกได้อีกด้วยและพลาด
ไม่ได้กับการชิมขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ จากนั้นนําท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมือง
เล็กๆ ที่อยู่ริมฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยบ่อ
น้ําแร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่ออนเซ็นเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าน้ําแร่หรือน้ําพุร้อนของเมืองนี้
มีถึง 9 ประเภทด้วยกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บ้านจําลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัย
โบราณ ภายในพื้นที่หมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้าน
ซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนัง
ญี่ปุ่นโบราณเลยที เดียว นอกจากนี้ยังมีคนแต่งตัวเป็นพ่อ ค้า ซามูไ ร นินจา เดินไปมา และ
สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย จากนั้นนําท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ จิโก
กุดานิ หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อ โคลนเดือ ดนี้เป็นบ่อ โคลนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมี อยู่ทั่วบริเวณซึ่ งท่านสามารถเดินชมบ่อ โคลนอย่างใกล้ชิด เมื่อ ได้เวลาอั น
สมควรแล้วนําท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Kiroro Resort หรือเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ําแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าในน้ําแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เที่ยง
บ่าย

เย็น

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) 6D4N (TG)

https://goo.gl/yztx2Y

2

(JFCTS011)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สํานักงานใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295

วันที่ 3

คิ โ รโระ สี กี รี ส อร์ ท – ภู เ ขาเทนงุ (นั่ ง กระเช้ า ) – เมื องโอตารุ – คลองโอตารุ –
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้านี้อันสดใสให้ท่านได้ สนุกกับกิจกรรมท้ าลมหนาวที่ คิโรโระ สกี รีสอร์ท เป็น สถานที่ที่
เหมาะสําหรับการเล่น กิจกรรมหน้าหนาว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสเลด หรือจะปั้น
ตุ๊กตาหิมะ ถ่ายรูปที่เป็นระลึกกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยหิมะ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า
เช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่าน “นั่งกระเช้าไฟฟ้า” ขึ้นสู่ ภูเขาเทนงุ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมือง
โอตารุ ท่าเรือและอ่าวอิชิการิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าเทนงุ โดยในสมัยเอโดะชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ารูปลักษณ์ของเทพเจ้าเทนงุนั้นมีใบหน้าสีแดง จมูกยาว สวมชุด แบบชาวเขา
และถือพัดขนนก แต่ในปัจจุบันกลับมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเทนงุมีปากแหลมคล้ายนก จากนั้นนํา
ท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมือ งท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง
ของบ้านเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไ ด้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้รับอิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็น
คลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจาก
เรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสํา หรับนักท่องเที่ยวแทน
โกดั ง ต่ า งๆซึ่ ง เป็ น อาคารอิ ฐ สี แ ดงจึ ง กลายเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งและได้ ป รั บ ปรุ ง เป็ น
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นําท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่าน
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิด

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) 6D4N (TG)
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เย็น

จากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่
แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชํานาญของช่างเป่าแก้ว
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้าพักโรงแรม Grand Park Otaru / Kiroro Resort หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4

โรงงานช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –
ซูซูกิโนะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่
พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก ” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวน
ดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านเดินทาง
สู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนย์กลางความ
เจริญ อัน ดับ 5 ของประเทศญี่ ปุ่น ผั ง เมือ งซัป โปโรมีลั กษณะคล้ า ย
ตารางหมากรุ ก ซึ่ ง แตกต่ า งจากบรรดาหมู่ บ้ า นและเมื อ งทั่ ว ไปใน
ประเทศญี่ ปุ่ น โดยการจั ด การและการพั ฒ นาได้ รั บ คํ า แนะนํ า จาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานวางผังเมืองของ
อเมริกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอํานวยการ
ของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็น
วัสดุในการก่อสร้างทําให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่รวมรวบ
เรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีก

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

ด้วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรง
แล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลา
กว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น
เลยก็ว่าได้ จากนั้นนําท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไป
ตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่
แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหาร
สไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบ
ยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคําว่าเบื่อกัน
เลย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand / Mercure Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5

ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นําท่านสู่ ตลาดโจไก เป็นตลาดกลางขายส่งของเมืองซัปโปโร ที่มีทั้งอาหารทะเล
สดๆ ปูยักษ์ฮอกไกโดที่วางเรียงรายอยู่หน้าร้าน และผักผลไม้ ตามฤดูกาล ซึ่งได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในการลิ้มลองชิมข้าวหน้าอาหารทะเลต่างๆหรือซูชิ อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อเป็น
ของฝากให้กับคนที่บ้านได้อีกด้วย จากนั้นนําท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้า
ซัป โปโร เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ส มกั บ ความยิ่ งใหญ่ ข องเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชน
ชาวเกาะฮอกไกโดมี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาค
คันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สําหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) 6D4N (TG)
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจสืบไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการ
ผลิต เบี ยร์ใ นขั้ นตอนต่ างๆ ตั้ งแต่การนํ าวัต ถุดิ บมาผ่า นขั้น ตอนการผลิต การบ่ ม การกลั่ น
จนกระทั่งสําเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทอง
ชั้นดีจําหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่
ทํามาจากเบียร์ไ ด้อีกด้วย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นํา
ท่านช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและ
เสื้ อ ผ้ า แฟชั่ น ภายในแบ่ ง เป็น ร้ า นค้ า ต่ า งๆ มากมาย มี
สินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสําอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลาย
แบรนด์ชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand / Mercure Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันที่ 6

ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

10 – 15 เม.ย. 61
11 – 16 เม.ย. 61


ผู้ใหญ่ท่านละ เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
(พักห้องละ2ท่าน)
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

65,990

60,990

55,990

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

7,000

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ํา 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ํากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
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อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี)
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
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การสํารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น
อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมา
ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริการ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
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4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะไม่รั บ ผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สัย เช่ น อุ บั ติ เหตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่ งของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลั บระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดิ นทางไม่ถู กต้ อ ง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด (ช่วงสงกรานต์) 6D4N (TG)

https://goo.gl/yztx2Y
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