เที่ยวฮอกไกโด 3 เทศกาลฤด ูหนาว

SAPPORO SNOW FESTIVAL
6D 4N BY TG
SAPPORO SNOW FESTIVAL เทศกาลหิมะครั้งที่ 69 เป็ นหนึ่ งในเทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
โดยจัดขึ้นเพียงปี ละครั้งเท่านั้น, ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า ที่รู้จกั กันใน
นามทาเนี ยบอิฐแดง, สัมผัสบรรยากาศ ตลาดปลายามเช้ า, ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั ในราคาสบายกระเป๋ าที่ มิตซุ ย
เอาท์ เล็ท และช้อปปิ้ งกันต่อที่ย่านทานูกแิ ละ ย่านซูซูกโิ น่ , อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวในซัปโปโร
ทะเลสาบชิคอ็ ทสึ เพลิดเพลินกับเทศกาลน้ าแข็ง SHIKOTSU ICE FESTIVAL ภายในเทศกาลจะมีการแกะสลักน้ าแข็งเป็ นศาล
เจ้า ถ้า พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อม ฯ
ทะเลสาบโทยะ สัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติ เป็ นหนึ่ งในจุดท่องเที่ยวสาคัญของฮอกไกโด, ภูเขาไฟโชวะ
นัง่ กระเช้าไฟฟ้าสู่ ภูเขาอูสุ(Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการเคลื่อนของ
เปลือกโลก, ศู นย์อนุรักษ์ หมีสีน้าตาล ชมความน่ารักและแสนรู ้ของหมีสีน้ าตาลนับร้อยตัว ซึ่งหาชมได้ยาก
ในปัจจุบนั
สกีรีสอร์ ท
ให้ท่านสนุกไปกับการเล่นกระดานเลื่อนหิมะ หรื อเลือกสนุกกับกิจกรรมหน้าหนาวของทางสกีรีสอร์ต
โอตารุ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุ ดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่ งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยงั คง
กลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นผสมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี , ชม เทศกาล
ประดับแสงเทียนริมคลองโอตารุ ในยามค่าคืน แสงเทียนในโคมที่อาบไล้ไปทัว่ พื้นหิมะ ให้ท่านได้ดื่มด่ากับ
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค
ซัปโปโร
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อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่ อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กาหนดการเดินทางวันที่ 11-16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 11 ก.พ. 2561 กรุงเทพฯ >> สนามบินชินชิโตเสะ
20.30น. พร้ อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 บริเวณเคาน์ เตอร์ C สายการบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
23.55น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน ชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
วันที่ 12 ก.พ. 2561 สนามบินชินชิโตเสะ >> ซัปโปโร >> เทศกาลหิมะซัปโปโรครั้งที่ 69 >> โอตารุ >> พิพธิ ภัณฑ์กล่อง
ดนตรี >> คลองโอตารุ (ชมงานเทศกาลประดับแสงเทียน)
08.20น. เดิน ทางถึง สนามบิน ชิ น ชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโป
โร ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น
แผนผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ ก
ซึ่งแตกต่างจากหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่น เนื่องจากได้รับคาแนะนาและการพัฒนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้น
ผังเมืองจึ งถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา ให้ท่านเดิน เล่น ที่ สวนสาธารณะโอโด
ริ เพลิ ด เพลิ น และตระการตากับ ความสวยงามของ เทศกาลหิ ม ะ Sapporo Snow Festival ครั้ ง ที่ 69 ที่ เนรมิ ต
สวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็ นลานแสดงโชว์ผ ลงานศิลปะต่างๆ ที่รังสรรค์ข้ ึนโดยศิลปิ นจากทั้งในประเทศ
ญี่ปุ่นและจากต่างประเทศ รวมไปถึงจากประเทศไทยด้วย โดยผลงานและร้านรวงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายของที่
ระลึก ร้านอาหารมากมาย ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากด้านตะวันออกไปจรดฝั่งตะวันตก และให้ท่าน
ชื่นชมและร่ วมเป็ นกาลังใจให้กบั ทีมช่างแกะสลักจากประเทศไทยที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน ในปี
ค.ศ.2008-2010 และชนะเลิศอีกครั้งในปี ค.ศ.2013 และได้ที่ 3 ปี ค.ศ.2014 และเมื่อปี ค.ศ.2015 ก็สามารถคว้ารางวัล
ชนะเลิศได้อีกครั้ง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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เดินทางสู่ เมือ งโอตารุ เมืองท่าที่สาคัญ ทางฝั่งตะวันตกของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองที่ มีความเป็ นตะวันตกผสมอยู่
ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ หรื อจะเป็ นเสาไฟที่ใช้ตะเกียงแก๊ส ทาให้บรรยากาศในเมือง
มีความโรแมนติค พาท่านเพลิดเพลินกับเสี ยงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ที่ส่งเสี ยงต้อนรับท่านตั้งแต่กา้ วแรก
และทุกๆ 15 นาที เสี ยงระฆังของนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ต้ งั เด่นอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานนานนับ
ศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ท่านจะได้ชมวิวฒั นาการของกล่องดนตรี และกล่องดนตรี โบราณหลากหลาย และเลือกซื้อ
กล่องดนตรี ท่านชื่นชอบ หรื อแม้แต่เลือกจัดทากล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก จากนั้นนาท่านเก็บ
ภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตารุ และชมความสวยงาม
ของ เทศกาลประดับแสงเทียน หรื อ Otaru Snow Light Path ยามท้องฟ้าเปลี่ยนสี ความมืดเข้าคลอบคลุมท้องฟ้า จะ
มีการจุดเทียนโคมไฟในคลอง ส่วนบริ เวณริ มคลองและทัว่ บริ เวณจะถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟหิมะและรู ปปั้น
น่ารักจานวนมาก โดยแสงเทียนในโคมหิ มะอาบไล้ไปทัว่ พื้นหิ มะ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซัปโปโร
คา่
อิสระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรื อระดับเทียบเท่ า
บ่ าย

วันที่ 13 ก.พ. 2561

ซัปโปโร >> ตลาดปลา >> เทศกาลนา้ แข็งชิคอ็ ทสึ >> โทยะ >>
นั่งกระเช้ าขึน้ สู่ ภูเขาไฟอูสุ >> ฟาร์ มหมี
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ตลาดปลายามเช้ า พาท่านเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดปลาย่านใจกลางเมือง แหล่ง
รวมร้านขายอาหารทะเลสายพันธุต์ ่างๆ ทั้งแบบสด และแบบแห้ง สาหร่ ายนานาชนิด ฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้น
ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบชิคอ็ ทสึ เพื่อนาท่านเข้าชม เทศกาลนา้ แข็ง Shikotsu Ice Festival ภายในบริ เวณเทศกาล ท่าน
จะได้พบกับการแกะสลักน้ าแข็งเป็ นซุม้ ต่างๆ มีท้งั ศาลเจ้า พิพิธภัณฑ์ปลาขนาดย่อมที่ผจู ้ ดั นาปลาที่หาได้จากบริ เวณนี้
มาโชว์ จาลองอุโมงค์ถ้ าหิ น ย้อยภายในเป็ นอุโมงค์สูง มีน้ าแข็งห้อยย้อยพร้อมประดับไฟระยิบระยับ ให้ความรู ้สึก
เหมือนอยู่ในอาณาจัก รน้ าแข็ง จากนั้น เดิ น ทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ซึ่ งอยู่ภ ายในอุทยานแห่ งชาติ ชิค็ อทสึ - โทยะ
ทะเลสาบแห่ งนี้ เกิ ด ขึ้ น จากการระเบิ ด ของภู เขาไฟเมื่อในอดี ต กาล ทาให้พ้ืน ดิน ยุบตัวจนก่ อให้เกิ ด ทะเลสาบใน
ปัจจุบนั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่าโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยงั คงคุกรุ่ นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอร้อน
ที่พุ่งออกมาเป็ นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้น ที่นี่จึงเป็ นแหล่งที่อาบน้ าแร่ แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว
และทะเลสาบแห่งนี้ยงั เคยถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรื อG8 เมื่อปี ค.ศ.2008
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ ภูเขาไฟอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากความร้อนใต้เปลือกโลกในปี
ค.ศ.1943 (หรื อปี โชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้ภิภพได้ดนั ให้พ้นื ดินบริ เวณนั้น
สูงขึ้นมาเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นภูเขาที่มีความสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปั จจุบนั จากนั้นพาท่านชมความน่ารัก และ
ความฉลาดแสนรู ้ของหมีสีน้ าตาลนับร้อยตัวที่ สวนหมีโชวะชินซัง ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก โดยในประเทศ
ญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุ (ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด) เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ถือ
เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรื อระดับเทียบเท่ า
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารคา่ อิสระให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นา้ แร่ ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้ วยแร่ ธาตุที่มสี รรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึง
เชื่ อว่าถ้ าได้ แช่ นา้ แร่ แล้ว จะทาให้ ผวิ พรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้
บ่ าย

วันที่ 14 ก.พ. 2561 โทยะ >> ลานสกีไดนาสตี้ >> มิตซุย เอาท์เล็ท >> อาคารที่ทาการรัฐบาล(เก่า) >> ย่านช้ อปปิ้ งทานูกิ
และย่านซูซูกโิ นะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี้ สกีรีสอร์ ต อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สเลท(กระดานเลื่อนหิ มะ) หาก
ท่านต้องการเข้าร่ วมกิจกรรมอื่นๆ ของทางสกี รี สอร์ท อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ้ง ฯ ท่ านต้ องชาระค่ากิจกรรมเอง ไม่ ได้
รวมอยู่ในค่ าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เล่นกระดานเลื่อนหิ มะ ได้ตามความเหมาะสม)จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์ เล็ท
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ภายในมิตซุย เอาท์ เล็ท
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ น ค้าแบรนด์เนมที่ หลากหลาย พร้ อมใจกัน ลดราคา อาทิ เช่ น Coach, Armani, Kipling,
Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph,
Versace, Diesel, Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Callaway, Tempur, Lego, Reebok,
Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริ เวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมี ซุ ป เปอร์ ม าร์ เก็ต เล็ก ๆ ที่ ข าย
ผลิตภัณ ฑ์สิน ค้าต่างๆ ที่ มาจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรื อแม้กระทัง่ ขนมของฝากต่ างๆ
จากนั้นน าท่ านชม อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่ า หรื อทาเนี ยบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ ถือเป็ น
สัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริ กา
ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และใช้วสั ดุภายในประเทศใน
การก่อสร้างและตกแต่ง อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู งที่สุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมา
ถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนั ได้อนุ รักษ์ไว้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สาหรับ
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ต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เป็ นย่านที่
รวบรวมร้ านค้าต่ างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่ านสามารถช้อปปิ้ งสิ น ค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสิ น ค้าแบรนด์เนมจาก
ห้างสรรพสิ นค้า หรื อสิ นค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซู ซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย
ทั้งร้านสาหรับครอบครัวหรื อร้านกินดื่มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี อีกด้วย
ค่า
รับ ประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่ อ ดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
และเซ็ทเครื่ องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรื อระดับเทียบเท่ า

วันที่ 15 ก.พ. 2561 อิสระท่ องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้ วยตัวท่ านเอง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดิน ทางท่องเที่ ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้อย่างเต็มอิ่มหรื อจะชมวิว
ทิวทัศน์จากมุมสู ง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานี รถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ น
ทั้งห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูท่ ี่ช้นั 38 เรี ยกว่า T38 ที่ระดับความ
สูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืน
จะมองเห็ น ที วีทาวเวอร์ ต้ งั อยู่ก ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึ ก ย่านซู ซูกิ โนะ ส่ องสว่างที่ จุ ดกลางเมือง
บริ เวณเดี ยวกัน มีตึก ESTA ซึ่งที่ ช้ นั 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิ มอร่ อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี้ ยงั มีจุดชมวิวกลางคืนที่ภูเขาโมอิวะ วิวกลางคืนของที่นี่น้ นั ติดอันดับ 1 ใน 3
สถานที่ที่วิวกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรื อหาก
ต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยงั มีหมู่บา้ นประวัติศาสตร์ ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชม (ไม่มีรถบัสบริ การ และไม่
รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
กลางวัน - คา่ อิสระรับประทานอาหารมื้อกลางวันและค่า ตามอัธยาศัยเลือกชิมเลื อกอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโร
ได้ ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ดู , เจงกิสข่ าน(เนื้อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั ณ โรงแรม SAPPORO ASPEN หรื อระดับเทียบเท่ า
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วันที่ 16 ก.พ. 2561 ซัปโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสุ วรรณภูมิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หลังมื้ออาหารเช้ า นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินชินชิโตเสะ เพื่อทา
การเช็คอิน
10.00น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
15.50น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

กาหนดวันเดินทาง 11-16 กุมภาพันธ์ 2560
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ
เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่
เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่
สาหรับท่ านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิม่ ท่ านละ

ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิน

ราคาไม่ รวมตัว๋ เครื่ องบิน

50,900.- บาท
45,900.- บาท
38,500.- บาท
15,000.- บาท

29,900.- บาท
26,900.- บาท
22,500.- บาท
15,000.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องในแต่ ละประเทศ หากไม่ ได้ รับ การ
อนุญาตให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และ ค่ ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000.- บาท
ทั้งนี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รับความคุม้ ครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดียว ***
6. ค่ าภาษีนา้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560 และท่ านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง สายการบิน
มีการเรียกเก็บเพิ่ม

TOUR CODE : AH10-VTG-SAPPORO SNOW FESTIVAL-6D4N-TG-(11-16FEB)50900

หน้ า 6

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิน : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 20,000 บาท และชาระส่ วนที่เหลือก่ อนการเดินทาง 30 วันทาการ
การยกเลิก: กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะอากาศการเมือง โรค
ระบาด และ สายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษ ัทฯ จะคานึ งถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่ สุดทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทาง
บริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรื อบางส่ วน หากระหว่างเดินทางอยูเ่ กิดเหตุภยั พิบตั ิใดๆ ก็ตามที่
ทาให้เกิดผลกระทบกับโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าความเสี ยหายที่ เกิดขึ้ น
นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืน เงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น
3. ในกรณี เกิดภัยธรรมชาติ ในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่
สามารถเป็ นไปตามก าหนดการได้ บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื น เงิ น หรื อ ไม่ รั บ ผิด ชอบต่ อ ค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น
นอกเหนื อจากรายการทัว ร์ จนกว่าจะได้รับการยืน ยัน ว่าจะมี ก ารรั บผิด ชอบค่าใช้จ่ ายจากสายการบิ น โรงแรม หรื อ
หน่วยงานจากต่างประเทศที่บริ ษทั ทัวร์ติดต่อ
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