เล่ นกิจกรรมหิมะท้ าลมหนาวที่ Kamui Ski Links
เพลิดเพลินกับขบวนแพนกวินพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ชมความสวยงามของคลองโอตารุ ที่สุดแสนจะโรแมนติก
ช้ อปปิ้ งจุใจที่ย่านซูซูกโิ นะ และมิตซุยเอาท์ เลท
บุฟเฟต์ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั
อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ญปี่ ุ่ น 1 คืน
การบินไทยสะสมไมล์ 50 เปอร์ เซ็น

Code: JHHK 0117_G

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
23.55 น. เหิ นฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หุบผาโซอุนเคียว – นา้ ตกกิงกะ ริวเซย์
08.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของ
ประเทศญี่ปุ่นเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมือง
ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านสู่ สวนสั ตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในแต่ละปี จะมีผเู ้ ข้าชมความน่ารัก
ของสัตว์ต่างๆที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้านคนจากทัว่ โลกโดย
สวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์น้ นั ๆ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวิน
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เย็น

สายพันธุ์ต่างๆ และลิงอุรังอุตงั แสนรู ้ เป็ นต้น จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียวที่ต้ งั อยู่ภายในเขตอุทยาน
แห่ งชาติไดเซ็ตสึ เป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพ้นื ที่ต้งั แต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่า-คามิกาว่า ไล่ลง
ไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็ นหุ บเขาที่ได้
ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึ มีท้งั น้ าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสู งชันและมีธาร
น้ าท่ามกลางป่ าร่ มครึ้ มล้อมรอบด้วย นาท่านชมน้ าตกที่มีชื่อเสียงสองแห่งคือ “นา้ ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) หรื อ
น้ าตกแม่ น้ าสี เงิ น ในฤดู ร้ อนจะไหลเป็ นเส้น ขาวเล็ก ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้น ด้าย และ “น้าตกริ วเซย์ ” (Ryusei
Waterfall) หรื อ น้ าตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็ นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ าตกทั้งสองจะ
แข็งตัว เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตาไปอีกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Sounkyo Kankou Hotel หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่
นั้นมีแร่ ธาตุซ่ึงช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ ึน

วันที่ 3 Kamui Ski Links – เมื อ งโอตารุ – คลองโอตารุ – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี – พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแก้ ว – โรงงาน
ช็อกโกแลต – เมืองซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเดินทางสู่ Kamui Ski Links ให้ท่านได้สัมผัสกับหิ มะที่ตกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งท่านสามารถ
สัมผัสประสบการณ์ในรู ปแบบของการเล่นกิจกรรมหิ มะ เช่น สโนว์บอร์ ด หรื อ หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็
สามารถเช่าชุ ดและอุปกรณ์ ได้ อิสระให้ท่านเล่น เครื่ องเล่น หรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย (ราคานี้ ไม่รวมค่ าอุปกรณ์ ค่ า
เครื่ องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี ) *** ทั้งนี้การเล่ นกิจกรรมหิมะต่ างๆนั้น ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น***

เมื่อได้เวลาสมควรแล้ว น าท่ านเข้าสู่ เมือ งโอตารุ ซึ่ งถือเป็ นเมือ งท่ าที่ มีบรรยากาศสุ ด แสนโรแมนติก รวมถึงการ
ตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมา
จากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุ เป็ น
คลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลสร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรื อใหญ่สู่โกดังในเมือง
ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่ งหนึ่งเป็ นถนนสาหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุ งเป็ นร้า นอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่งมีอายุ
เกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั และ
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่ องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธี การเป่ า
แก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่ องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสี ที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและ
ความชานาญของช่ างเป่ าแก้ว จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ โรงงานช็ อ กโกแลต ที่ ห มู่บ้านอิชิ ยะซึ่ งเป็ นแหล่ งผลิ ต
ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้
เลยคือ “ช็อกโกแลตสี ขาวแด่ คนรัก ” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ข้ ึนชื่ อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดิ น
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุ รป เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนา
ท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโรเมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบ โตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5
ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ ก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ ไปใน
ประเทศญี่ ปุ่น การจัด การและการพัฒ นาได้รับค าแนะน าจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ลักษณะของผังเมืองจึ งถูก
ออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / D)

วันที่ 4 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ซูซูกโิ นะ – มิตซุยเอาท์ เลท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ น าทุกท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมมีชื่อว่า “ศาลเจ้ าซัป โปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่ อ
เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะ ฮอกไกโดมีความสงบ
สุ ข ถึงแม้จ ะไม่ได้มี ประวัติ ศาสตร์ อนั ยาวนาน เก่ าแก่นับพัน ปี ดังเช่ นภู มิภ าคคัน โต แต่ ที่นี่ ก็ เป็ นที่ สาหรั บให้ค น
ท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป จากนั้นนาท่านชมตึก
รัฐบาลเก่ า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็ นตึกที่สูงที่สุดของเมือง
โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็ นวัสดุในการก่อสร้างทาให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบนั ภายในตึกได้จดั เป็ น
พิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีก
ด้วย ผ่านชมหอนาฬิ กา ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรี ยบเสมือน
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สถานที่ บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่ งนี้ สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400
เมตร ผูค้ นส่ ว นใหญ่ ใช้เวลาเพื่อมาพัก ผ่อนหย่อนใจหรื อจัด งานประเพณี ใน เทศกาลต่ างๆ ที่ สวนแห่ งนี้ น าท่ าน
เดินทางสู่ ย่านซูซูกโิ นะ ย่านช้อปปิ้ งที่แสนคึกครื้ นของเมืองซัปโปโร มีหา้ งร้านต่างๆมากมาย มีท้ งั ร้านเสื้อผ้าแบรนด์
ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ต ะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ น อีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอด
นิยมของวัยรุ่ นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จกั คาว่าเบื่อกันเลย จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ป
ปิ้ งจุใจกันต่อที่ มิตซุยเอาท์ เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ภายในแบ่งเป็ นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้า
หลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ช้นั นาให้ท่านเลือก
ซื้อ (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอัน มีค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อิส ระรั บ ประทานอาหาร กลางวัน
ตามอัธ ยาศั ย )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

วันที่ 5
เช้ า
10.00 น.
15.50 น.

ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

********************************************

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(พักห้องละ 2 ท่ าน)
(มีเตียง)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่มเี ตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิม่

17 – 21 ม.ค. 61 45,990 40,990 35,990 5,000
กรุ๊ปออกเดินทางขั้นตา่ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปตา่ กว่า 20 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
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อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรื อจานวน
ของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:

1. บริษัทฯ ขอรับค่ ามัดจาส าหรับการสารองท่ านละ 25,000 บาท ภายหลังจากมีการยื น ยัน จากทางบริษัท
ภายใน 1 วัน
2. ส่ วนที่เหลื อของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการ
สารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถ
ติ ด นัก ท่ อ งเที่ ยวหนาแน่ น ตามสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ างๆ รวมไปถึง ร้ านอาหารที่ มีค นมาใช้บริ ก ารกัน เยอะ ร้ านค้า
ห้างสรรพสิ นค้าจะปิ ดบางส่ วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ท่าน
ทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
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กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 3,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั สภาวะของสายกาบิ น
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิด
กฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
และผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน, ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษี
นา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง

TOUR CODE : AH05-JF-รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด5วัน-5D3N-TG-(17-21JAN)-45990

หน้า 6

