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ENJOY HOKKAIDO 5D3N
BY THAI AIR ASIA X
VTG ขอนำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโดในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง ที่ต้นไม้ ท่ ัวทัง้ เกำะฮอกไกโดพร้ อมใจ
กันเปลี่ยนสี
โนโบริเบทสึ
หุบเขำจิโกกุดำนิ หรื อหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากนา้ พุร้อน
และบ่อโคลนเดือด
โทยะ
ทะเลสำบโทยะ ชมความงามอันน่าทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อกว่าหนึ่งหมื่นปี ก่อน,
ภูเขำไฟโชวะ นัง่ กระเช้ าไฟฟ้าสูเ่ ขาอุสึ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟเกิดใหม่จากการสัน่ สะเทือนของ
เปลือกโลก, ชมความน่ารักของเหล่าหมีสีน ้าตาลที่ ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล
โอตำรุ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์ แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่ งคลอง ที่ยังคงมีกลิ่น
อายของอารยแบบธรรมญี่ ปนแต่
ุ่ กลับสวยงามด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก, เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก
พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
ซัปโปโร
ชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสีที่ มหำวิทยำลัยฮอกไกโด, เยี่ยมชมโรงงานช็อคโกแลตชื่อดังของฮอกไกโดที่ โรง
งำนช็อคโกแล็ตอิชยิ ะ,
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ที่มิตซุย เอำท์ เล็ท ปำร์ ค, ชิมอาหารทะเลสดๆ ที่ ตลำดปลำ,ช้ อปปิ ง้ ย่ ำนทำนู กิและซูซูกิ
โน่ เพลินตากับสินค้ ามากมายหลากหลายชนิด, ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อำคำรที่ทำกำรรั ฐบำลเก่ ำ ที่
รู้จกั กันในนามทาเนียบอิฐแดง

วันเดินทำง
3-7 ตุลำคม
5-9 ตุลำคม
10-14 ตุลำคม
12-16 ตุลำคม
17-21 ตุลำคม
19-23 ตุลำคม
วันแรก
21.00 น.
23.55 น.

รำคำผู้ใหญ่
34,900.34,900.36,900.36,900.36,900.36,900.-

พักเดี่ยวเพิ่มท่ ำนละ
7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

สนำมบินดอนเมือง
พร้ อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทำง และผ่ ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิน
ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620
มีบริกำรอำหำรร้ อนและนำ้ ดื่มบนเครื่องบิน
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้ องชำระเงินซือ้ เพิ่มเติม)
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วันที่สอง
08.40 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่สำม
เช้ ำ
08.00 น.

สนำมบินชินชิโตเสะ >> ทะเลสำบโทยะ >> นั่งกระเช้ ำไฟฟ้ ำสู่
ภูเขำไฟอูสุ >> ฟำร์ มหมีสีนำ้ ตำล >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขุดำนิ
เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจำกผ่ ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง
และพิธีกำรศุลกำกรแล้ ว นำท่ ำนออกเดินทำงสู่ บริเวณทะเลสำบโทยะ เพื่อนั่ งกระเช้ ำไฟฟ้ ำขึน้ สู่ภูเขำอูสุ
ซัง ชมทิวทัศน์ภเู ขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรื อปี โชวะ
ของญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ) ความร้ อนใต้ พภิ พได้ ดนั พื ้นดินสูงขึ ้นมาเรื่ อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี
จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ ในปัจจุบนั และยังคงมีพลังงานความร้ อนอยู่ แม้ ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะ
จะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มีหิมะปกคลุมเลย โดยในฤดูใบไม้ ร่วงนี ้ ท่านจะได้ พบกับความงาม
ของเหล่าต้ นไม้ ใบหญ้ าที่ต่างก็พร้ อมกันผลัดใบเปลี่ยนสีสลับกันระหว่างสีเหลือง ส้ ม แดง ให้ ท่านได้ เก็บภาพความ
ประทับใจ โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้ พบกับ ฟำร์ มหมีโชวะชินซัง ให้ ท่านได้ สมั ผัสความน่ารักและ
ฉลาดแสนรู้ของหมีสีน ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปนุ่ นี ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้
ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีน ้าตาลนี ้ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองโนโบริเบทสึ เมืองที่มีแหล่งน ้าพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นา
ท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จโิ กกุดำนิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้ สร้ างสรรค์ขึ ้น ซึ่งเกิดจากความร้ อนใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้ วพวยพุง่ ขึ ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
***อิสระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ นำ้ แร่ ที่อุดมไปด้ วยแร่ ธำตุท่ ีมีสรรพคุณในกำรรั กษำโรคต่ ำงๆ ซึ่ง
เชื่อกันว่ ำถ้ ำได้ แช่ นำ้ แร่ แล้ วจะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้
โนโบริเบทสึ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี >>
ซัปโปโร >> โรงงำนช็อคโกแล็ต >> ช้ อปปิ ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ ปนุ่ ในสมัยก่อน
ใช้ ในการขนถ่ายสินค้ าและทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ ริ่ง จนได้ ชื่อว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงาม
และโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป พาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโร
แมนติคของโกดังเก่าที่สะท้ อนบนผิวนา้ ของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตก
ผสมผสานกันได้ อย่างลงตัวและท่านยังสามารถเลือกซือ้ สินค้ าพืน้ เมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อ
สมัยก่อนได้ อีกด้ วย จากนันพาท่
้
านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี ต้อนรับ
ท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรี และกล่องดนตรี โบราณหลากหลายแบบและสามารถ
เลือกซื ้อกล่องดนตรี ที่ท่านชื่นชอบหรื อจะเลือกจัดทากล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี ้
ยังมีนาฬกิ าไอน ้าโบราณที่ตั ้งเด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้ งานนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ
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เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ส่ ี
เช้ ำ
08.00 น.

เที่ยง
บ่ ำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมี
ลักษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับคาแนะนาและพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผั
้ งเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตามพื ้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา นาท่าน
ชมโรงงำนช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ ปนุ่ ด้ วยรูปร่ างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตล์ยโุ รป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้ อยที่คอยสร้ างสีสนั และเรี ยกรอยยิ ้มจากนักท่องเที่ยว จึงทาให้ ท่านรู้สึกราวกับเดิน
อยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์ การผลิตยุค
แรกเริ่มแบบจาลองของโรงงาน พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย จากนัน้ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ง้
ที่ ย่ ำนทำนูกิและซูซูกิโน่ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่รวบรวมร้ านค้ าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้ านค้ าเอาไว้ ที่นี่ที่เดียว ไม่วา่ จะเป็ น
ร้ านขายเครื่ องสาอางค์ ร้ านสินค้ าแบรนด์เนมมือสอง ร้ านขายเสื ้อผ้ า กระเป๋ าและรองเท้ า ร้ านอาหารและร้ านกินดื่ม
อีกมากมายที่เปิ ดบริการตังแต่
้ ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกิโน่นนเป็
ั ้ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับ
นักท่องราตรี
อิสระอำหำรค่ำ ให้ ท่ำนเลือกอิ่มอร่ อยได้ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
ซัปโปโร >> มหำวิทยำลัยฮอกไกโด >> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ >> ตลำดปลำ
>> มิตซุย เอำท์ เล็ต
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ มหำวิทยำลัยฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ภายใน
บริเวณของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแห่งนี ้ จะมีถนนเส้ นเล็กๆ ที่ สองข้ างทางเรี ยงรายไปด้ วยต้ นแปะก๊ วยที่ผลัดสีเป็ นสี
เหลืองอร่าม งดงามจับตา และเป็ นสถานที่ยอดนิยมของชาวญี่ปนที
ุ่ ่จะมาชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสี (ขึ ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ หากใบไม้ ยงั ไม่เปลี่ยนสี หรื อใบไม้ ร่วงแล้ ว จะพาทุกท่านไปเดินเล่นที่สวนโอโดริ แทน) จากนัน้ นาท่าน
ชมอำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำหรื อทาเนียบอิฐแดง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนีถ้ ือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง
ซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรั ฐอเมริ กา ใช้ อิฐในการก่อสร้ างประมาณ 2.5
ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่นและใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนีเ้ คยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ
ในญี่ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์
ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้ สาหรั บต้ อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ ปนุ่ ได้ เวลาอันสมควร นาท่าน
เดินทางสู่ ตลำดปลำ
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่านเลือกชมสินค้ าสดๆ จากทะเลที่ ตลำดปลำ พลาดไม่ได้ กับปูยักษ์ ฮอกไกโดหรื อจะลองเมนูซูชิ ซาชิมิจากร้ านค้ า
ต่างๆ หรื อจะเป็ นหอยเชลล์และหอยเม่นย่างร้ อนๆ ให้ ท่านได้ ลิ ้มลองตามอัธยาศัย จากนัน้ อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ กันต่อ
กับสินค้ าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่พร้ อมใจกันลดราคาสินค้ าอาทิเช่น Coach, Armani,
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Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy
Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Tempur,
Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้ านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์ มาร์
เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ ง หรื อแม้ กระทั่งขนมของ
ฝากต่างๆ
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

ค่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

ซัปโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทำนอำหำรเช้ ำ นำท่ ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ
09.55 น.
เดินทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ621
มีบริกำรอำหำรร้ อนและนำ้ ดื่มบนเครื่องบิน
(อำหำรและเครื่องดื่มอื่นๆ ทุกชนิด ต้ องชำระเงินซือ้ เพิ่มเติม)
15.10 น.
เดินทำงถึงท่ ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วันเดินทำง
รำคำผู้ใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่มท่ ำนละ
3-7 ตุลำคม
34,900.7,900.5-9 ตุลำคม
34,900.7,900.10-14 ตุลำคม
36,900.7,900.12-16 ตุลำคม
36,900.7,900.17-21 ตุลำคม
36,900.7,900.19-23 ตุลำคม
36,900.7,900.*รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำทิปไกด์ และคนขับ ท่ ำนละ 1,000 บำท โดยเรียกเก็บพร้ อมกับค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ*
หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 30 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้ รับ
การอนุญาติให้ เดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศนันๆ
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่ พักมายัง สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุ ณ าติด ต่อ
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เจ้ าหน้ าที่ ก่อ นซื อ้ ตัว๋ เดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ ว่าออกเดินทางได้ หรื อไม่ และตรวจเช็ค
น ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกาหนดนา้ หนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ ้นอยู่กับการกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี ท้ าง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้ านอาหาร สถานที่ ท่องเที่ยวหรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนันให้
้
5. ไม่มีราคาสาหรับเด็ก
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าน ้าหนักสัมภาระที่มาพร้ อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สายการบินไทย ได้ น ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ได้ น ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ได้ น ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องได้ ท่านละ 2
ชิ ้นเท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้ วยแล้ ว)
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บาง
โรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้ เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3 ท่านให้ ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิน+ห้ องซิงเกิล
-ห้ องทวิน ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้ องดับเบิ ้ล ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้ องทริปเปิ ล้ ห้ องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้ องซิงเกิล ห้ องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่า ประกันอุบัติเ หตุใ นระหว่า งการเดิน ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น สูง สุด ท่ า นละไม่เ กิน 1,000,000.- บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ ้นไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดียว ***
7. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ แล้ ว
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อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคน
ต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรื ออื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้ องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรื อเที่ยวบินล่าช้ าหรื อทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้ บริการน ้าดื่มระหว่างทัวร์ )
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน
กำรยกเลิก
1. กรุณาแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3. กรณี ท่ีกรุ๊ ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ , เทศกาลสงกรานต์หรื อวันหยุดยาว
ตามที่รัฐบาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มีการคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ ทุก
กรณี
4. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอยกเลิกได้
ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัว๋ และค่า
ทัวร์ ทกุ กรณี
หมำยเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
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ที่สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ การห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ / การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน นอกจากนีท้ าง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้ รับการยืนยันว่าจะมี
การรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิ
เช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้ อยแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประกำร

ENJOY HOKKAIDO 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON OCTOBER 2018

