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HAPPY HOKKAIDO SNOW ACTIVITIES
[ASAHIYAMA-FURANO-OTARU-SAPPORO]
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)
01-06 April 2020

ระดับทัวร์ โปรแกรม
รายละเอียดเบื ้องต้ น



ทริ ปประหยัด
อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว



เปรี ยบเทียบรายการกับที่อื่นได้ ที่นี่

01

กรุงเทพ - เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 670

03

04

05

06

พรี เมี่ยม
อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารแนะนา-อัพเกรด
ที่พักระดับ 3.5 - 4 ดาว

วันที่

02



มาตรฐาน

ประเทศญี่ปนุ่ - เกาะฮอกไกโด - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ
อาซาฮีคาว่า - หมูบ่ ้ านอาซาฮีคาวะราเม็ง - ชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ฟุราโน่
นินเกิลเทอเรส(หมูบ่ ้ านน่ารัก) - อาบน ้าแร่ญี่ปนุ่ ธรรมชาติ
ฟุราโน่ - กระเช้ าไฟฟ้าชมวิวบนยอดเขา – กิจกรรมกระดานเลื่อน (ไม่มี
ค่าบริการเพิม่ ) – ชมร้ านเค้ กชื่อดังเมืองฟุราโน่และเลือกซื ้อตามอัธยาศัย
(ขึ ้นกับสถานการณ์) - นครซัปโปโร - อิสระช้ อปปิ ง้ สถานีรถไฟ เจ.อาร์ . ซัปโป
โร สเตชัน่
นครซัปโปโร - สวนสาธารณะโอโดะริ (ผ่านชม) - หอนาฬกิ าโบราณ (ผ่านชม)
อิสระช้ อปปิ ง้ “มิทสึอิ พรี เมี่ยม เอ้ าท์เล็ต” (คิตะฮิโระชิมา่ ) – อิสระช้ อปปิ ง้ ย่าน
ซึซึกิโนะ - อัพเกรดเมนูประเภทปิ ง้ ย่างอาหารทะเลพร้ อมขาปูยกั ษ์ (ไม่อน)
ั้
นครซัปโปโร - เมืองโอตารุ - ถ่ายรูปคลองโอตารุ - ชมพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี
หอนาฬกิ าไอน ้าโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรื อนของโลก - เมืองชิโตะเซะ
พักค้ างคืนในสนามบินชินชิโตะเซะ - อิสระช้ อปปิ ง้ ภายในสนามบิน - ช้ อปปิ ง้
โลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ ค (ไม่รวมค่าเข้ า)
สนามบินชินชิโตะเซะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TG 671

อาหารในรายการ
เช้ า เที่ยง ค่า
-

-

-

01

โรงแรมหรื อ
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HAPPY HOKKAIDO SNOW ACTIVITIES
[ASAHIYAMA-FURANO-OTARU-SAPPORO]
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)
01-06 April 2020

วันพุธ
01 เม.ย.63 ประเทศไทย – ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)
21:00 น.

หมายเหตุ

23:55 น.

เรี ยนเชิญคณะพร้ อมกันที่สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C
เคาน์เตอร์ สายการบินแห่งชาติการบินไทย ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวก
บริ เวณเคาน์เตอร์ สายการบิน
เคาน์เตอร์ เช็คอินปิ ดบริ การก่อนเครื่ องออกอย่างน้ อย 60 นาที หลังผู้โดยสารได้ รับบัตรขึ ้นเครื่ องแล้ ว
กรุ ณ าทาการตรวจสอบหมายเลข(เกท)ประตูขึ ้นเครื่ อ งกับหน้ าจอมอนิเตอร์ ก่อ นขึ ้นเครื่ อ งอี กครั ง้
เนื่องจากประตูขึ ้นเครื่ องอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องมาจากเหตุผลของทางสนามบินและสายการบิน
เรี ยนเชิญผู้โดยสารพร้ อมกัน ณ ห้ องผู้โดยสารประตูขึ ้นเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 30 นาที
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแห่งชาติสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
(เวลาท้ องถิ่นประเทศญี่ปนุ่ เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อนัดหมาย)

วันพฤหัสบดี
02 เม.ย.63 ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอกไกโด – สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ – อาซาฮีคาว่า
หมู่บา้ นอาซาฮีคาวะราเม็ง – ชมความน่ารักสวนสัตว์อาซาฮียาม่า – เมืองฟุราโน่
– นินเกิลเทอเรส - อาบน้ าแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
08:20 น.

เดินทางถึงประเทศญี่ปนุ่ ณ สนามบินนานาชาติชินชิโตะเซ่ บนเกาะฮอกไกโด เกาะที่มีขนาดใหญ่
เป็ นอันดับที่สองของประเทศญี่ปนุ่ ภายหลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง รับสัมภาระเรี ยบร้ อย
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09:30 น.

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “อาซาฮีคาว่า” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2:30 ชัว่ โมง) ตัวเมือง
อาซาฮีคาว่านับเป็ นเมืองที่มีขนาดความใหญ่ติดอันดับที่สองของจังหวัด ซึง่ ตังอยู
้ บ่ ริ เวณส่วนกลาง
ของเกาะฮอกไกโด เป็ นศูนย์กลางการเดินทางเยี่ยมเยือนยังภูมิภาคต่าง ๆ ของเกาะฮอกไกโดอีกด้ วย
นาท่านสู่ “หมู่บ้านราเม็งชื่อดัง” นับย้ อนหลังไปต้ นสมัยโชวะ ขณะนันฮอกไกโดราเม็
้
งได้ กาเนิดขึ ้นใน
เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่สอง ราเม็งที่เป็ น
ต้ นแบบเฉพาะของอาซาฮีคาว่าก็ได้ กาเนิดขึ ้นจากความคิดสร้ างสรรค์ตา่ ง ๆ เช่น การทาให้ น ้าซุป
ร้ อนอยูไ่ ด้ นานโดยเคลือบผิวหน้ าด้ วยน ้ามันหมู น ้าซุปรสซีอิ ้วที่เคี่ยวด้ วยกระดูกหมูและน ้าสต๊ อคซีฟดู้
เช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ ดีนแห้ ง) และเส้ นบะหมี่ที่มีสว่ นผสมของน ้าน้ อยกว่า และด้ วยเหตุนี ้หมู่บ้านรา
เม็งอาซาฮีคาว่าได้ เปิ ดเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1996 เนื่องด้ วยผู้คนเริ่ มกล่าวถึงความอร่อยของอาซาฮี
คาว่าราเม็ง และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็ นความภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮีคาว่านี ้ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ยิ่งขึ ้น
หมู่บ้านอาซาฮีคาว่าราเม็งแห่งนี ้จะประกอบด้ วยร้ านราเม็งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 8 ร้ านที่ตา่ งแข่งขันกัน
ทาราเม็งเพื่อให้ เป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองให้ อร่อยที่สดุ เพื่อสืบทอดมรดกทางปั ญญาที่ถ่ายทอดมา
และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานราเม็งอาซาฮีคาว่าเพื่อให้ เป็ นที่เลือ่ งลือไปทัว่ โลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้ วยเมนูขึ ้นชื่อที่สดุ อีกเมนูหนึง่ ของภูมิภาคที่
อยูเ่ หนือสุดของญี่ปนุ่ บนเกาะฮอกไกโด ด้ วยเมนูราเม็งพื ้นเมืองขึ ้นชื่อ ณ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮีคาว่า

บ่าย

นาท่านชมความน่ารั กของเหล่าบรรดาสัตว์ นานาพันธุ์ ณ สวนสัตว์ ใหญ่ ที่สดุ ในประเทศญี่ ปุ่น ณ
“สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้ รับความนิยมที่สดุ ของญี่ปนเพราะเป็
ุ่
นสวนสัตว์
ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่น ๆ โดยจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี ้สูงถึง 3 ล้ าน
คนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี ้ คือ ความไม่ธรรมดาของสัตว์ตา่ ง ๆ ที่ไม่ได้ ถกู กักขังอยู่ในกรงใน
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แบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ไป ท่านจะได้ เห็นความคิดสร้ างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่
ของสัตว์ ด้ วยแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่าง ๆ ควรจะได้ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของสัตว์นนั ้ เพื่อให้ มีความสุขเสมือนอยูบ่ ้ านที่ปลอดภัยของตัวเอง อีกทังยั
้ งแฝงกิจกรรมที่
สามารถใกล้ ชิดสัตว์ตา่ ง ๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น อาทิเช่น การทาแทงค์รูปกระบอกทรงสูงยื่นขึ ้นไปในบ่อของ
แมวน ้าซึง่ เราสามารถเห็นการเคลือ่ นไหว และการว่ายน ้าอย่างคล่องแคล่วของแมวน ้าได้ ใกล้ ชิดที่สดุ

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “ฟุราโน่” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:30 ชัว่ โมง) เมืองเล็ก ๆ
ที่นกั ท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมในช่วงฤดูกาลชมดอกไม้ ในเดือนกรกฎาคมเป็ นช่วงเวลาที่ดี
ที่สดุ ในการชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ และฤดูแห่งการเล่นกิจกรรมหิมะในฤดูหนาว ฟุราโน่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลาง
เกาะฮอกไกโด มีภมู ิทศั น์แบบชนบทงดงาม

ค่า
พิเศษ

นาคณะเดินชม “หมู่บ้านนินเกิลเทอเรส Ningle Terrace” จุดเด่นของที่นี่คือ รูปแบบเป็ นกระท่อมไม้
เล็ก ๆ ตังท่
้ ามกลางป่ าสีขาวของหิมะที่ปกคลุมไปทัว่ เชื่อมด้ วยสะพานทางเดินไม้ ที่ทอดยาวมีต๊ กุ ตา
หิมะน่ารักมากมายคล้ ายอยูใ่ นเทพนิยาย บ้ านแต่ละหลังเสนองานฝี มือแฮนด์เมดและสินค้ าพื ้นเมือง
สินค้ าไอเดียเก๋ไก๋ บางร้ านจะทางานฝี มือให้ ชมพร้ อมจาหน่ายสินค้ าไปด้ วย เรี ยกได้ วา่ เป็ นถนนสาย
ช้ อปปิ ง้ ให้ ทา่ นผ่อนคลายหรื อได้ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเต็มอิ่ม ในยามค่าคืนก็จะให้ อีกบรรยากาศที่
สวยงามแตกต่างกันออกไปจากการเปิ ดไฟตามทางเดินและแสงไฟที่ลอดมาจากแต่ละร้ าน
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรื อเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม บริ การท่านด้ วยบุฟเฟ่ ต์นานาชาติหลากชนิด ที่มีอาหารให้ ทา่ นได้
เลือกสรรตามต้ องการ ซึง่ วัตถุดิบที่นามาใช้ ในการประกอบอาหารล้ วนเป็ นวัตถุดิบของท้ องถิ่นทังสิ
้ ้น
โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้ สมั ผัสกับการอาบน ้าแร่ญี่ปนุ่ เพื่อเป็ นการพักผ่อนจากการที่ได้ เหน็ดเหนื่อย
กับการเดินทางหรื อทากิจกรรมมาตลอดทังวั
้ น การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็ นวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของญี่ปนุ่
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มาอย่างช้ านานตังแต่
้ อดีตจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั และยังคงได้ รับการรักษาและสืบทอดต่อมากันเป็ น
อย่างดี ทาให้ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างแพร่หลายในนานาประเทศ และเชื่อในเรื่ องการบารุงการไหลเวียนโลหิต

วันศุกร์
03 เม.ย.63 ฟุราโน่ – กระเช้าไฟฟ้ าชมวิวบนยอดเขา – กิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะ (ไม่มี
ค่าบริการเพิ่ม) - ชมร้านเค้กชื่อดังและเลือกซื้ อชิม - นครซัปโปโร – อิสระช้อป
ปิ้ งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั ่น
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

กิจกรรมพิเศษ ให้ ท่านได้ ส นุกกับ กิ จกรรมที่ทางโรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ให้ กับลูกค้ าผู้เข้ าพัก โดยไม่ มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม
ได้ แก่ กระดานเลื่อนหิมะ (คิวเครื่ องเล่นเป็ นการจัดการโดยเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น) และ กระเช้ าไฟฟ้ า
ขึน้ ชมจุดชมวิวบนยอดเขา หรื อ ให้ ทา่ นได้ เลือกพักผ่อน เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ “ร้ านขนมเค้ กขึ ้นชื่อเมืองฟุราโน่” ซึง่ เป็ นร้ านขนมเค้ กเล็ก ๆ แต่ตกแต่งอย่างน่ารัก
อยูท่ า่ มกลางขุนเขาและแมกไม้ โอบล้ อมอย่างร่มรื่ น ให้ ทา่ นได้ อิสระกับการเลือกซื ้อขนมเค้ กเพื่อลิ ้ม
ลองรสชาติความหอมหวานและความอร่อยที่การันตีจากคนญี่ปนุ่ และการท่องเที่ยงเมืองฟุราโน่ ซึง่
ยากจะหาที่อื่นมาเปรี ยบเทียบ...
นาท่านเดินทางสูศ่ นู ย์กลางความเจริ ญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด “นครซัปโปโร” (ใช้ ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 2:30 ชัว่ โมง) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น ติดอันดับห้ าของประเทศ
ญี่ปนุ่ (ประมาณ 1.6 ล้ านคน) เมืองที่ถือได้ วา่ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองการ
ปกครอง และที่นี ้เองยังเคยเป็ นสถานที่ ๆ เคยจัดโอลิมปิ คในช่วงฤดูหนาว ซึง่ ในสมัยอดีตกาลฮอกไก
โดเคยถูกเรี ยกว่า “เอะโซะ” เป็ นที่อยูอ่ าศัยของชนเผ่าพื ้นเมืองอย่างชาวไอนุ และตังแต่
้ ปี 1603 หรื อ
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ค่า

ในสมัยเอะโดะ คนญี่ปนุ่ ก็เริ่ มเข้ ามาปั กหลักอาศัยในเกาะแห่งนี ้ จนสิ ้นยุค สมัยเมย์จิ ในปี 1868 ชื่อ
“เอะโซะ” ถูกประกาศเป็ นรัฐอิสระและเปลีย
่ นชื่อเป็ น “ฮอกไกโด” ซึง่ ในช่วงยุคบุกเบิกนัน้ แรงงาน
ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานจากนักโทษในเรื อนจาอะบาชิริ จึงถือว่าคนเหล่านี ้คือผู้บุกเบิกฮอกไกโดรกร้ าง
นาท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าย่าน “สถานีรถไฟ เจ.อาร์ . ซัปโปโร สเตชัน่ ” มีสนิ ค้ า
มากมาย เช่น นาฬิกายี่ห้อแบรนด์เนม กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ หรื อสินค้ าที่จะเอาใจคุณผู้หญิง
ด้ วยกระเป๋ า รองเท้ า เสื ้อผ้ าแบรนด์เนม เสื ้อผ้ าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่น น ้าหอม เครื่ องสาอางค์ยี่ห้อดัง
ของญี่ปนุ่ และอื่น ๆ...
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์
04 เม.ย.63 นครซัปโปโร – สวนสาธารณะโอโดะริ (ผ่านชม) – หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม)
อิสระช้อปปิ้ ง มิทสึอิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต”(คิตะฮิโระชิม่า) – อิสระช้อปปิ้ งย่านซึซึ
กิโนะ – อัพเกรดเมนูประเภทปิ้ งย่างอาหารทะเลพร้อมขาปูยกั ษ์ (ไม่อ้นั )
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

นาท่านผ่านชม “สวนโอโดะริ ” สวนสาธารณะที่มีลกั ษณะเป็ นเกาะกลางถนนขนาดใหญ่ ซึง่ มีความ
กว้ าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร ในช่วงต้ นของสวนสาธารณะมีเสาทาวเวอร์ ทีวีขนาดใหญ่ เหมาะ
แก่การถ่ายรูป ช่วงหน้ าร้ อนจะเป็ นแหล่งที่พกั ผ่อนหย่อนใจแก่คนทัว่ ไป ช่วงฤดูหนาวใช้ เป็ นสถานที่
จัดเทศกาลหิมะที่มีการแกะสลักหิมะอย่างสวยงามสร้ างความประทับใจให้ กบั นักท่องเที่ยวที่มาทุกปี
และผ่านชม “หอนาฬิกาโบราณ” อายุกว่า 130 ปี ซึง่ ปัจจุบนั ยังคงเป็ นนาฬิการที่สามารถบอกเวลาได้
เที่ยงตรงและแม่นยามาตลอด
อดีตใช้ เป็ นสถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด
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เที่ยง

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “คิตะฮิโระชิม่า” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 0:45 ชัว่ โมง) เพื่อนา
ท่านเดินทางสู่ “มิซุยเอ้ าท์เล็ต” แหล่งช้ อปปิ ง้ สาหรับผู้ที่รักการช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนม สถานที่นี ้
เหมาะสมกับความต้ องการของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีร้านค้ ามากกว่าหนึง่ ร้ อยร้ านค้ า
แบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ จากฝั่งอเมริ กาและยุโรป อาทิ TIMBERLAND, BROOKS BROTHERS,
COACH, COLE HAAN, ONITSUKA TIGERS, ADIDAS และอีกมากมายให้ ทา่ นได้ เลือกสรร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ย่านซึซึกิโนะ “ทานุกิโคจิ” ย่านที่คึกคักและมี ชีวิตชี วาที่สุดของเกาะฮอกไกโด
แห่งนครซัปโปโร ยิ่งโดยเฉพาะในช่วงยามค่าคืน เหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่าง ๆ จะถูกเปิ ด
ไฟสลับสีแข่งขันคล้ ายประชันสินค้ ากัน รอบบริ เวณนี ้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์
ยามค่าคืนราตรี ทังไนท์
้ คลับ บาร์ คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า 4,500 ร้ าน ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นตรอกซอกซอย
น้ อยใหญ่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พิเศษบริ การท่านด้ วยอัพเกรดบุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่าง อาหารทะเลหลากหลายชนิด เช่น กุ้ง หอยเชลล์ หอย
นางรม ปูยกั ษ์ 3 ชนิด รวมทังเนื
้ ้อวัว เนื ้อหมู เนื ้อไก่ เนื ้อปลา เนื ้อแกะ ให้ ทา่ นสามารถนามาย่างบน
เตาย่างร้ อน และอิ่มอร่อยกับข้ าวปั น้ หน้ าปลาดิบ เท็มปุระทอด พร้ อมเครื่ องดื่มซอฟดริ ง้ ค์ (ไม่อน)
ั้
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SAPPORO CENTURY ROYAL HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันอาทิตย์
05 เม.ย.63 นครซัปโปโร – เมืองโอตารุ – ถ่ายรูปคลองโอตารุ – ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
หอนาฬิกาไอน้ าโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก – เมืองชิโตะเซะ
พักค้างคืนในสนามบินชินชิโตะเซะ – อิสระช้อปปิ้ งภายในสนามบิน – ช้อปปิ้ ง
โลกแห่งช็อคโกแล็ต “รอยซ์ เวิลด์ ” - โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค (ไม่รวมค่าเข้า)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม

เที่ยง

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “โอตารุ” (ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1:00 ชัว่ โมง) เมืองโรแมนติค
อีกแห่งบนเกาะฮอคไกโด พลาดไม่ได้ กบั สถานที่สาคัญของเมืองโอตารุ นับเป็ นจุดที่มีชื่อเสียงของ
เมือง คือ “คลองโอตารุ” คลองที่ในอดีตเคยใช้ สาหรับลาเลียงสินค้ า จากบริ เวณเรื อสินค้ าไปยังโกดัง
สินค้ า ปั จจุบนั มีความยาว 1,140 เมตร และมักจะมีรายการทีวีและละครมาถ่ายภาพสวยจาก
บริ เวณโดยรอบของคลองแห่งเป็ นประจา ทาให้ คลองแห่งนี ้เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุในปั จจุบนั
นาท่านชม “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ” บ้ านไม้ สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป เป็ นสถานที่เก็บหีบเพลงตัวแรก
ที่มาถึงประเทศญี่ปนุ่ ภายในอาคารมีสองชัน้ มีหีบเพลงมากมาย ด้ านบนเป็ นห้ องต่าง ๆ แสดงกล่อง
เพลงรุ่นแรก ๆ ที่นามาจากยุโรปในรูปทรงที่มีความหลากหลาย และไม่สามารถประเมินราคาได้ ให้
ท่านได้ อิสระกับการเลือกชม หรื อเลือกที่จะประกอบกล่องตนตรี ของท่านเองพร้ อมเมโลดี ้อันไพเราะ
บริ เวณด้ านหน้ าของอาคารหลังมี “นาฬิกาไอน ้าโบราณ” ที่มีเพียงสองเรื อนในโลก (ประเทศแคนาดา
และประเทศญี่ปนุ่ ) ซึง่ จะส่งเสียงเป็ นเมโลดี ้ และพ่นไอน ้าออกมาเพื่อบอกเวลา จุดนี ้เป็ นสถานห้ าม
พลาดในการยืนรอเพื่อถ่ายภาพคูก่ บั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ในจังหวะที่มีไอน ้าพวยพุง่ ออกมาพร้ อม
เสียงดนตรี ไพเราะ
นอกจากนี ้ท่านสามารถเลือกซื ้อของที่ระลึกประเภทเครื่ องแก้ วในหลากหลาย
รูปแบบ ด้ วยเทคนิคการทางานแบบพื ้นบ้ านแต่สามารถสร้ างรายได้ ในชุมชน ที่สาคัญลวดลายของ
สินค้ าแต่ละใบเกิดจากจินตนาการในขณะทางานจนเป็ นความชานาญ และเป็ นเอกลักษณ์โดดเด่น
ไม่ซ ้ากัน ซึง่ ท่านสามารถซื ้อแก้ วที่มีเพียงใบเดียวในโลกด้ วยฝี มือการเป่ าแก้ วที่นา่ ทึง่ เป็ นอย่างยิ่ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาท่านเดินทางสูเ่ มือง “ชิ โตเซะ” ห่างจากเมืองซัปโปโรประมาณ 45 กิโลเมตร มีทา่ อากาศยาน
นานาชาติชินชิโตเซะ เปิ ดบริ การเมื่อปี ค.ศ. 1991 ตังอยู
้ ท่ างตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองชิโตะเซะ
และโทะมะโกะไม ซึง่ จัดว่าเป็ นท่าอากาศยานทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด และมีเที่ยวบิน
ตรงสู่ 30 เมืองทัว่ ญี่ปนุ่ ...

นาท่านชม “โดราเอะม่อน วาคุ วาคุ สกาย พาร์ ค” มุมสุดโปรดของเด็กและผู้ใหญ่ โลกมหัศจรรย์ของ
โดราเอะม่อนกับเหล่าพ้ องเพื่อน ภายในท่านจะได้ พบกับห้ องมหัศจรรย์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น พื ้นที่โลก
อนาคต เมืองมหัศจจรรย์ของโนบิตะ โดยแบ่งพื ้นที่ทงหมดออกเป็
ั้
น 7 โซน KIDS ZONE, LIBRARY,
WORKSHOP, CAFE, GIFT SHOP, AMUSEMENT ZONE (PHOTO STUDIO) และ PARK
ZONE ห้ ามพลาดก่อนบินกลับประเทศไทย (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าผ่านประตูและกิจกรรมภายใน
โดราเอะม่อน สกายพาร์ ค เวลาทาการ 10:00-18:00 รอบสุดท้ าย 17:00 น.)
หรื อแวะชม “โลกแห่งรอยซ์ เวิ ล์ด” ท่านสามารถเลือกซื ้อช็อคโกแล็ตสดที่มีความอร่อยที่สดุ อีกยี่ห้อ
หนึง่ บนเกาะฮอกไกโด ด้ วยกรรมวิธีที่ใส่ใจในทุกขันตอนสายการผลิ
้
ต และวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงให้
ทาผลิตภัณฑ์ของรอยซ์
เป็ นที่ยอมรับของผู้ที่รักและหลงใหลในความอร่อยของช็อคโกแล็ตอย่าง
พลาดไม่ได้ ...

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CHITOSE AIR TERMINAL หรื อเทียบเท่า
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วันจันทร์
06 เม.ย.63 สนามบินนานาชาติชินชิโตเซะ - ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)
เช้ า
07:30 น.
10:30 น.

รับประทานอาหารเช้ าในโรงแรม
นาท่านสูส่ นามบินนานาชาติชินชิโตะเซะ บนเกาะฮอกไกโด เกาะใหญ่อนั ดับสองของประเทศญี่ปนุ่
เหินฟ้าสูท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย เที่ยวบิน TG 671

15:50 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจครังใหม่
้
(ตารางเวลาการบินอาจเปลีย่ นแปลงบ้ างตามฤดูกาล ทังนี
้ ้เป็ นไปตามประกาศของสายการบิน)

ข้ อจากัดและข้ อกาหนดเกี่ยวกับโภชนาการ
รายการอาหารที่ระบุ อาจถูกเปลีย่ นแปลงได้ ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
ข้ อกาหนดสาหรับท่านที่ไม่ทานเนื ้อปลา โดยตามหลักโภชนาการทางด้ านอาหาร คือ ท่านไม่สามารถทานสัตว์น ้าอื่น
ใดทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ น กุ้ง หอย ปู ปลา หมึก หรื อชนิดอื่นๆ ก็ตาม อาหารที่ทางร้ านอาหารและพ่อครัวเปลีย่ นให้ สว่ น
ใหญ่จะเป็ นเมนูผกั หรื อเต้ าหู้
กรณีที่ทา่ นได้ มีการแจ้ งข้ อจากัดเรื่ องอาหาร เช่น ไม่ทานเนื ้อสัตว์ใดๆ ไม่ทานซาชิมิ ไม่ทานซูชิ ไม่ทานของดิบ
ร้ านอาหารส่วนใหญ่จะทาการเปลีย่ นเมนูให้ ทา่ นได้ แค่เพียงผัก ผลิตภัณฑ์จากเต้ าหู้หรื อหัวบุกทดแทนให้
กรณีไม่แจ้ งคาขอหรื อได้ แจ้ งข้ อจากัดเรื่ องอาหารล่วงหน้ าแล้ ว (ก่อนออกเดินทาง 21 วัน) เมื่อท่านเดินทางถึง
ปลายทางแล้ ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารเพิ่มเติมได้ อีก เนื่องมาจากต้ องมีการจัดเตรี ยมวัตถุดิบ
ส่วนประกอบไปตามรายละเอียดซึง่ สัง่ ล่วงหน้ าแล้ วเท่านัน้
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ประเภทห้ องพัก

Page | - 11 -

HAPPY HOKKAIDO SNOW ACTIVITIES
[ASAHIYAMA-FURANO-OTARU-SAPPORO]
6 DAYS 4 NIGHTS (TG)

ระดับทัวร์ โปรแกรม
รายละเอียดเบื ้องต้ น



อาหารมาตรฐาน
ที่พกั ระดับ 3 ดาว

มาตรฐาน



พรี เมี่ยม
อาหารอัพเกรดพิเศษ
ที่พกั ระดับ 4-5 ดาว

อาหารแนะนา-อัพเกรด
ที่พักระดับ 3.5 - 4 ดาว

ราคา (บาท l ท่าน)




 

+

ราคาทัวร์
(พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน)

ราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ระหว่างประเทศ
ชันประหยั
้
ด
รวมภาษี เชื ้อเพลิง

ผู้ใหญ่

59,900

34,900

25,000

เด็กมีเตียง (06-11 ปี )

55,900

34,900

21,000

เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี )

47,900

26,900

21,000

ตาราง
การเดินทาง

ผู้เดินทาง

2563

01-06 เม.ย.



ทริ ปประหยัด

รวม

ทารก (อายุไม่ ถึง 2 ปี ) ไม่ มีเตียง ไม่ มีบริ การอาหารทุกมือ้ ไม่ มีท่ นี ่ ังรถโค้ ช

พักเดีย่ วเพิ่ม
(บาท)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6,900

6,000

อัตรานีร้ วม
Pocket Wifi Internet บริ การบนรถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทาง
บริ การน ้าแร่วนั ละ 2 ขวด (ประเทศญี่ปนุ่ )
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Sunday Explorer Asia Gold ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงิน
สูงสุด 2,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริ การดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้ เป็ นกาลังใจในการทางานได้
ค่าโรงแรม ค่าเข้ าชมสถานที่ ค่าอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ ชปรับอากาศ ตามรายการที่กาหนด

(ห้ องพักเดี่ยวจะเป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ประเทศญี่ปนุ่ และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้ าประเทศอื่น
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ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าใช้ จ่ายที่เป็ นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชาระค่าทัวร์ ผา่ นบัตรเครดิต บริ ษัทฯ ไม่รับชาระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตร
เครดิตที่ออกให้ โดยธนาคารต่างประเทศ
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ หากบริ การดีมีอธั ยาศัยได้ รับความประทับใจ สามารถให้ เพื่อเป็ นกาลังใจในการทางาน
การชาระเงิน
บริ ษัทรับมัดจา 10,000.- บาท สาหรับการจอง/ที่นงั่
ส่วนที่เหลือทังหมดช
้
าระ 30 วันก่อนการเดินทาง หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กาหนด
(ทางบริ ษัทฯ อาจมีการเรี ยกเก็บส่วนที่เหลือทังหมดมากกว่
้
า 30 วันก่อนวันเดินทาง อันเนื่องมาจากคณะที่
เดินทางนันถู
้ กจองเต็มเร็ วกว่าปกติ หรื อจาเป็ นต้ องออกตัว๋ เครื่ องบิน เพื่อเลีย่ งการเรี ยกเก็บเพิ่มค่าธรรมเนียม
เชื ้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินตามประกาศครัง้ ใหม่ของสายการบินที่มีการเปลีย่ นแปลง โดยไม่จาเป็ นต้ อง
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
การยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 3 0 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจาท่ านละ 5 , 0 0 0 บาท
กรณียกเลิกการจองน้ อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัทสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินมัดจา ไม่วา่ จากกรณีใด
กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่ าบริการ 50% ของราคารวมทัง้ หมด
กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริ ษัท ฯ คิดค่ าบริการเต็มจานวนของราคารวมทัง้ หมด
หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นวันเดินทาง (ย้ ายคณะทัวร์ ) สามารถทาได้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายดังนี ้
 ทริ ปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ (Low Season / Basic Period)
 แจ้ งล่วงหน้ าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุด
นักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริ สตมาส วันสิ ้นปี วันขึ ้นปี ใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือน
กุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็ นต้ น
สาคัญ (เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง สิทธิประโยชน์ ทุกท่ าน กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้ อ)





บริษัท ฯ ดาเนินงานเพื่อเป็ นตัวแทนในการนาเที่ยว ทุกเส้ นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นาเสนอในรายการทัวร์ ได้ วางเส้ นทางไว้
ล่วงหน้ าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลสถิตขิ องปี ก่อน ๆ และข้ อมูลจากองค์การส่งเสริ มการท่องเที่ยวประเทศ
ญี่ปนมาอ้
ุ่
างอิง แต่จะไม่สามารถชี ้วัดได้ วา่ สภาพภูมอิ ากาศแต่ละปี จะเหมือนเดิมหรื อเปลี่ยนแปลง บ้ างเกิดสภาวะความ
แปรปรวนทางธรรมชาติขึ ้นในแต่ละภูมภิ าคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ ดอก ไม้ ใบและไม้ ผล เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริษัทฯ พยายาม
นาเสนอสิง่ ใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตามข้ อจากัดด้ านภูมอิ ากาศ ณ วัน
เดินทางจริง โดยจะคานึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สงู สุดของท่านลูกค้ าโดยส่วนใหญ่เป็ นหลัก
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
กบั ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ ทงหมด
ั้
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การเดินทางในแต่ละคณะจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่าน(ผู้ใหญ่ )ขึน้ ไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหาก
คณะทัวร์ มีผ้ เู ดินทางต่ากว่า 25 ท่ าน หรื อเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันก่อน
วันเดินทาง
ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการจองและซื ้อตัว๋ โดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรื อใช้ เส้ นทางบินมาจากประเทศอื่น
เพื่อ มาร่วม
เดินทางกับทัวร์ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่วา่ จะเป็ นการเดินทางก่อนหรื อหลังจากคณะทัวร์ นนั ้ ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าที่ ของ
บริษัทฯ ทุกครัง้
(กรณีที่ท่านซื ้อ/ออกตัว๋ โดยมิได้ แจ้ งให้ บริษัททราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นไม่วา่ กรณีใด ๆ)
กรณีกองตรวจคนเข้ าเมืองทังในเมื
้
องไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางเข้ า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ ในทุกกรณี
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรื อห้ ามออกนอกประเทศ หรื อปฏิเสธการเข้ าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้
เดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้ วง การก่อ
จลาจล ความล่าช้ าการเลื่อนหรื อยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หากท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะตามกาหนดนัดหมายหรื อออกเดินทางไปกับคณะแล้ วงดใช้ บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่วา่ ด้ วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้ วย
ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารระหว่างประเทศชัน้ ประหยัด(ไป-กลับ) โดยสายการบินแห่ งชาติสายการบินไทย
ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิง และค่าภาษีสนามบินตามประกาศของสายการบินที่ใช้ (ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงและ
ค่าภาษีสนามบินอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ภายหลังการกาหนดราคาค่าทัวร์ แล้ ว กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงดัง
กว่าจากสายการบิน ทางบริ ษัทฯ ขอเรี ยกเก็บส่วนต่างเพิ่มเติม โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
ค่าขนย้ ายสัมภาระและกระเป๋ าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบินไทย น ้าหนักกระเป๋ าเดินทางจาต้ องมี
น ้าหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกรณีที่น ้าหนักกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนด ท่านต้ องเสียค่าธรรมเนียมปรับ
ตามกฎสายการบิน (ข้ อกาหนดด้ านน ้าหนักอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ในภายหลัง โดยยึดตามประกาศล่าสุด
ของสายการบินเท่านัน)
้
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
1. ตัว๋ โดยสาร
1.1 การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ(ตัว๋ ชันประหยั
้
ด) ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลื่อนวันเดินทางไปหรื อกลับ
ท่านต้ องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุ ณาแจ้ งทันทีเมื่อทาการจองทัวร์ )
1.2 ค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คานวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ งค่าธรรมเนียม ณ วัน
ออกราคาทัวร์ หากสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ ้นในภายหลัง ถือเป็ นค่าตัว๋ เครื่ องบินส่วนเพิ่มที่ผ้ ู
เดินทางต้ องเป็ นผู้ชาระ
1.3 กรณีที่บริษัททัวร์ ออกตัว๋ เครื่ องบินให้ ทา่ นไปแล้ ว ลูกค้ าไม่สามารถเดินทางในทริ ปนัน้ ๆ หากสายการบินไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
ตัวผู้เดินทางไม่ว่าจากกรณีใด ทังนี
้ ้เป็ นไปตามเงื่อนไขเฉพาะและประเภทการจองตัว๋ เครื่องบินซึง่ ถูกกาหนดไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การใด ๆ (หากมีการเปลี่ยนแผนการเดินทาง ผู้โดยสารต้ องแจ้ งบริ ษัทฯ มากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง
โปรดสอบถาม)
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1.4 ที่นงั่ บนเครื่ องบินของกรุ๊ ปทัวร์ (ตัว๋ โดยสารหมูค่ ณะ) ต้ องเป็ นไปตามสายการบินเป็ นผู้กาหนดให้ ทางบริ ษัทฯ ทาได้ เพียงแจ้ งคา
ขอของท่านไปตามขันตอน
้
แต่ไม่อาจรับรองว่าจะได้ ตามที่ท่านร้ องขอ และ โปรดทราบว่า บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซง
จัดการแทนได้ อีกทัง้ สายการบินไม่ รับคาขอการจองที่น่ ัง Long Leg หรื อ Exit Row ผู้โดยสารต้ องไปแจ้ งคาขอ ณ
เคาน์ เตอร์ เช็คอินในวันเดินทาง (มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม) และสายการบินไม่รับคาขอที่นงั่ โซนด้านหน้ าที่มาจากการจองตัว๋ คนละ
ประเภทกัน
1.5 กรณีที่ทา่ นมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดาเนิน
ได้ ภายหลังออกตัว๋ กรุ๊ ปแล้ วเท่านัน้ โดยผู้โดยสารต้ องดาเนินการทุกขันตอนด้
้
วยตนเอง
1.6 ในกรณีแจ้ งยกเลิกการเดินทางภายหลังขันตอนการออกตั
้
ว๋ เครื่ องบิน ผู้เดินทางต้ องรอเงินคืนตามขันตอนของสายการบิ
้
นนัน้ ๆ
หรื อแม้ ว่าคณะทัวร์อาจยังไม่ออกตัว๋ เครื่องบินแต่ผ้ โู ดยสารแจ้ งยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง โปรดทราบว่า
ตัว๋ ใบนันจะยกเลิ
้
กไม่ได้ และยังต้ องชาระค่าตัว๋ เครื่ องบินเต็มจานวน ไม่วา่ ผู้โดยสารเดินทางหรื อไม่ (เป็ นเงื่อนไขเฉพาะของสาย
การบิน กรุ ณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่ฯ ว่าตัว๋ เครื่องบินใบนัน้ ๆ สามารถยกเลิก/แก้ ไขหรื อขอเงินคืนได้ หรื อไม่)
1.7 การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ ตวั๋ โดยสารแบบหมูค่ ณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ
ในเครื อ Star Alliance ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมด
้
เป็ นสิทธิ์ของสายการบิน
1.8 กรุ ณาแจ้ งเบอร์ สมาชิกสะสมไมล์ตงแต่
ั ้ เริ่ มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้ อมูลที่ทางบริ ษัทฯ ส่งให้ เพื่อสิทธิประโยชน์สงู สุดของท่านเอง
ในวันเดินทางไปและกลับ กรุ ณาเก็บหางบัตรขึ ้นเครื่ องทุกใบไว้ ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสม
เรี ยบร้ อยแล้ ว หากบัตรโดยสารขึ ้นเครื่ องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องใด ๆ ทังกั
้ บสายการบินและบริ ษัททัวร์
2. สายการบิน
2.1 สาหรับผู้เดินทางซึง่ ตังครรภ์
้
สตรี ตงครรภ์
ั้
ทุกอายุครรภ์ต้องอยูใ่ นดุลพินิจของแพทย์และครอบครั วว่าควรเดินทางหรื อไม่ (โปรด
แจ้ งพนักงานทันทีเมื่อทาการจองทัวร์ ) บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ
ผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน รวมถึงผู้มีประวัติตงครรภ์
ั้
เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกาหนด
2.2 บริ ษัทฯ ยกเว้ นการคืนเงิน กรณีทา่ นแจ้ งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสาคัญทุกเทศกาล บริ ษัทฯ ต้ องทาการ
ยืนยัน,ชาระมัดจาค่าตัว๋ หรื อชาระเต็มจานวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จาหรือค่าทัวร์ ไม่วา่ ยกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้ วยเหตุการณ์ใด ๆ
2.3 กระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง (เป็ นไปตามกฎของสายการบิน)
o น ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสารใน
ชันประหยั
้
ด) หากกรณีที่สมั ภาระมีน ้าหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรี ยกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิ่มได้
o กระเป๋ าที่สายการบินอนุญาตให้ สามารถนาขึ ้นเครื่องได้ จะต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจาต้ องมีสดั ส่วน ดังนี ้
กว้ างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
2.4 บางรายการทัวร์ ที่ต้องใช้ สายการบินภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋ าอาจถูกกาหนดให้ ต่า กว่ามาตรฐานได้ ทังนี
้ ต้ ้ องยึดตามกฎ
กาหนดของแต่ละสายการบิน

...ประกาศ...
เนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปนุ่ ได้ ประกาศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556
เรื่ องการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพานักระยะสันในประเทศญี
้
่ ปนุ่ นัน้ ประกาศเริ่ มบังคับใช้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
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สามารถพานักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ 15 วัน
(หากผู้ยื่นประสงค์จะพานักในญี่ปนุ่ เกิน 15 วัน หรื อไปทางาน หรื อมีวตั ถุประสงค์อื่นๆ จะต้ องยืน่ ขอวีซา่ ตามปรกติ)
ผู้ที่จะเข้ าประเทศได้ นนั ้ ต้ องผ่านการพิจารณาจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้ าประเทศได้
(เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซา่ กับทางสถานเอกอัครราชทูต)
ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ าประเทศ หรื อขอตรวจเอกสารที่จาเป็ น เช่น
ตัว๋ เครื่ องบินขากลับ หรื อสิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึ ้นระหว่างพานักในญี่ปนุ่ ได้
เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น
ทางคอมแพ็ค และ/หรื อหัวหน้ าทัวร์ ตลอดจนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ไม่สามารถให้ การรับรองการเข้ าประเทศแก่ผ้ เู ดินทางได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นทังหมดหรื
้
อบางส่วน หรื อที่ได้ มีการชาระเสร็ จสิ ้นแล้ ว ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ แต่ประการใด
ในการซือ้ บริการกับทางคอมแพ็คอย่ างหนึ่งอย่ างใด คอมแพ็คถือว่ าท่ านรับทราบเงื่อนไข
ที่ทางคอมแพ็คกาหนดขึน้ แล้ วทัง้ สิน้ โดยไม่ มีข้อโต้ แย้ งใด ๆ ทัง้ สิน้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
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