บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

HOKKAIDO FULL DAY (5D3N)
“CTS11 HOKKAIDO SUPER SWEET ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ ์ (XJ) : ขึน
้ เครือ
่ งทีส
่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ620

DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ)

23.55-08.40

XJ621

CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ)

09.55-15.10
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้ ) และ ถือขึน
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน
้ เครือ
่ งบินได ้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

DAY 1
กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)
21.00

คณะพร ้อมกั น ณ ท่า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมือ ง กรุ ง เทพฯ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ
ั้ 3 เคาน์เ ตอร์เ ช็ ค อิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมีเ จ ้าหน า้ ที่ข อง
อาคาร 1 ช น
บริษัทฯ คอยให ้การต ้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน
้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน ้าทัวร์ให ้คาแนะนา
เพือ
่ เตรียมความพร ้อมก่อนออกเดินทาง

23.55

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชโิ ตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญีป
่ ่ ุน โดยสายการบิน Air
Asia X เทีย
่ วบินที่ XJ620
** ไม่มบ
ี ริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน ใช ้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง**
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ข ้อควรทราบ : ประเทศญีป
่ นไม่
ุ่
อนุญาตให ้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม ้ เข ้าประเทศ หาก
ฝ่ าฝื น จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับดุลพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีศ
่ ล
ุ กากร ด่านตรวจคนเข ้าเมือง

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

DAY 2
สนามบินชิโตเสะ– ทะเลสาบโทยะ – KIRORO สกีรส
ี อร์ท – อิออนมอล์
08.40

เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) (เวลาท ้องถิน
่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคน
เข ้าเมืองและศุลกากรเรียบร ้อยแล ้ว

TOYA LAKE ทะเลสาบโทยะ เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รูปวงกลม มีเส ้นรอบวงยาวประมาณ 40 กิโลเมตร เกิดจาก
ปากปล่องภูเขาไฟ ซึง่ เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปี มาแล ้ว ซึง่ ทะเลสาบที่เกิดจาก
ระเบิดครัง้ นัน
้ ได ้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (LAKE SHIKOTSU) ทะเลสาบคัททะระ (LAKE KATTARA) ทะเล
สาบฮังเง็ตสึ (LAKE HANGETSU) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิดขึน
้ นั น
้ ทะเลสาบโทยะ
ถือว่าเป็ นทะเลสาบที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่าแห่งอืน
่ ด ้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณ
ั
้
ทะเลสาบโทยะมีแหล่งอาบน้ าแร่ชนดีให ้ได ้แช่กันอีกด ้วย และทะเลสาบแห่งนี้มค
ี วามพิเศษตรงทีน
่ ้ าจะไม่
แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ในหน ้าร ้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสาหรับเดินเล่น ปั่ นจักรยาน หรือล่องเรือชม
ทิวทัศน์อันงดงาม
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร

KIRORO RESORT คิโรโระ รีสอร์ต เป็ นสกีรีสอร์ตที่ใกล ้เมืองซัปโปโรที่สุด ภายในประกอบด ้วยโรงแรมในเครือ
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สตาร์วูด โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต 2 แห่ง ได ้แก่ เดอะ คิโรโระ ทริบวิ ท์ พอร์ตโฟลิโอ (The Kiroro, a Tribute
Portfolio Hotel) โรงแรมหรูภายใต ้แบรนด์ “ทริบวิ ท์ พอร์ตโฟลิโอ” แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก และ เชอรา
ตัน ฮอกไกโด คิโรโระ รีสอร์ต (Sheraton Hokkaido Kiroro Resort) โรงแรมระดับห ้าดาวทีอ
่ ยู่ตด
ิ ลานสกี
ทีเ่ ป็ นลาสกีได ้รับความนิยมแก่นักท่องเทีย
่ วที่เดินมาเยือนฮอกไกโด คิโรโระ เป็ นสถานทีท
่ ่องเที่ยวที่เป็ น
่
ที่รู ้จักของชาวไทยเป็ นอย่ างดี หลังจากที่ถูกเลือกเป็ นโลเคชันหลัก ถ่ายทาหนังเรือ
่ ง “แฟนเดย์ แฟนกัน
ื่ ชอบของคนที่เดินทางมาท่องเทีย
แค่วันเดียว” ทีโ่ ด่งดังและเป็ นทีช
่ น
่ ว ทีจ
่ ะต ้องอยากลับมาเยือน คิโรโระ
อีกครัง้ (ไม่รวมค่าขึน
้ กอนโดล่า)

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

AEON MALL อิอ อน มอลล์ เป็ นห ้างสรรพสินค ้าที่นิยมนั ก ท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติ ภายในตกแต่ง ในรูปแบบที่

คา
่

ั
เพือ
่ ไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารคา
่ ตามอ ัธยาศย

พ ักที่

SUPER HOTEL , OTARU หรือเทียบเท่า
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ทั น สมั ย สไตล์ญี่ปุ่ น มีร ้านค ้าที่ห ลากหลายมากกว่า 150 ร ้านจ าหน่ ายสิน ค ้าแฟชั่ น อาหารสดใหม่ และ
อุป กรณ์ ภ ายในบ ้าน นอกจากนี้ยั ง มีร ้านเสื้อ ผ ้าแฟชั่ น มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO
STORE , CAPCOM GAMES ARCADE และซุป เปอร์ม าร์เ กตขนาดใหญ่ เป็ นต ้น ซึง่ บางร ้านไม่ ต ้องเสีย
ิ ค ้าสาหรั บนั กท่ อ งเที่ย วชาวต่างชาติ ส่ว นร ้านอาหารก็มีให ้เลือ กมากมายจ าหน่ ายอาหารหลาย
ภาษี สน
ประเภท ร ้านกาแฟ และศูนย์อาหาร

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

DAY 3
คลองโอตารุ – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เครือ
่ งแก้ว – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี –โอตารุ อควาเรียม
-ดิวตีฟ
้ รี - โรงงานช็ อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

OTARU นาท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตัง้ อยู่บนที่ลาดต่า
ื่ เสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอน
ของภูเขาเท็งงุ ซึง่ เป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชอ
ุ งะ มีความยาว
1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็ นร ้านอาหาร
เรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร ้างเมือ
่ ปี 1923 โดยสร ้างขึน
้ จากการถมทะเล เพือ
่
ใช ้สาหรับเป็ นเส ้นทางการขนถ่ายสินค ้ามาเก็บไว ้ทีโ่ กดัง แต่ภายหลังได ้เลิกใช ้และมีการถมคลองครึง่ หนึ่ง
เพือ
่ ทาถนนหลวงสาย 17 แล ้วเหลืออีครึง่ หนึง่ ไว ้เป็ นสถานที่ท่องเทีย
่ ว มีการสร ้างถนนเรียบคลองด ้วยอิฐ
แดงเป็ นทางเดินเท ้ากว ้างประมาณ 2 เมตร
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นาท่านชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์เครือ
่ งแก้ว โดยการเป่ าแก ้วด ้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให ้เครือ
่ งแก ้วทีอ
่ อกมา
มีรูปแบบและสีทแ
ี่ ตกต่างกัน จากนัน
้ นาท่านชม พิพธ
ิ ภ ัณฑ์กล่องดนตรี ซึง่ มีอายุเกือบร ้อยปี ท่าน
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถ
่ ูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบน
ั อีกทัง้ ยัง
สามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึน
้ มาเป็ นทีร่ ะลึกหรือเป็ นของฝากให ้คนรักได ้อีก
ด ้วย

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

ั นา้ โอตารุ เป็ นอควาเรีย
OTARU AQUARIUM พิพธ
ิ ภ ัณท์สตว์
่ มทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ของเกาะฮอกไกโด และเป็ นหนึง่ ในอค
วาเรีย
่ มทีเ่ ก่าแก่ทส
ี่ ด
ุ ของญีป
่ นด
ุ่
้วย สร ้างขึน
้ ตัง้ แต่ปี 1974 ตัง้ อยู่ใกล ้กับชายฝั่ งทะเลของเมืองโอตารุ ทา
ให ้มีบรรยากาศริมทะเลและทิวทัศน์ทส
ี่ วยงาม อยู่หา่ งจากตัวเมืองโอตารุประมาณ 6 กิโลเมตร หรือ 25
นาทีโดยรถบัสเท่านัน
้ ภายในมีการจัดแสดงสัตว์น้ าต่างๆมากถึง 5 พันตัวจาก 250 สายพันธ์ โดยเน ้นไปที่
สัตว์ท ้องถิน
่ ของฮอกไกโดและแถบขัว้ โลก รวมทัง้ การแสดงของสัตว์ตา่ งๆเช่น ปลาโลมา และแมวน้า
นอกจากนี้กย
็ ังมีสวนสนุกตัง้ อยู่ตด
ิ กันด ้วย
ไฮไลท์ของสวนสัตว์น้ าโอตารุจงึ เป็ นสัตว์ทจ
ี่ ัดแสดงอยู่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะหาชมได ้ยากเพราะเป็ นทัง้ สัตว์
ท ้องถิน
่ และสัตว์ขวั ้ โลก เช่น สิงโตทะเล, Walruses, แมวน้ า, โลมาชายฝั่ งสายพันธ์ญป
ี่ น
ุ่ และเพนกวินอีก
หลายสายพันธ์ ทีม
่ ก
ี ารจัดแสดงแบบโอเพ่นในลักษณะเรียนแบบถิน
่ ทีอ
่ ยู่ตามธรรมชาติใกล ้กับชายฝั่ ง
ทะเล จนบางครัง้ จะมีจะสามารถมองเห็น แมวน้าและสิงโตทะเลตามธรรมชาติขน
ึ้ ฝั่ งมานอนอาบแดดตาม
โขดหินได ้ด ้วย
เทีย
่ ง

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคารพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูย ักษ์3ชนิดอิม
่ ไม่อน
ั้
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ิ ะ ซึง่ เป็ นแหล่ง ผลิต ช็ อ กโกแลตที่มี
ISHIYA CHOCOLATE FACTORY โรงงานช็ อ กโกแลต ทีห
่ มู่บา
้ นอิช ย
่ เสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซือ
้ ช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได ้เลยคือ ช็อกโกแลตสี
ชือ
่ ที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็ นที่
ขาวแด่คนรัก(Shiroi Koibito) ซึง่ เป็ นช็อกโกแลตที่ขน
ึ้ ชือ
ระลึก กั บบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่ง ด ้วยสวนดอกไม ้สวยงาม สไตล์ยุ โ รป นอกจากนี้ ท่านจะได ้เลือก
้ ช็อคโกแลตที่หาซือ
้ ที่ไหนไม่ได ้ และท่านก็ยังจะได ้ชมประวัตค
ซือ
ิ วามเป็ นมาของโรงงาน (ไม่รวมค่าเข ้า
ส่วนการผลิต)

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

ิ ค ้าแบรนด์
MITSUI OUTLET มิตชุย เอาท์เล็ท เป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีข
่ นาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสน
้ ผ ้าผู ้หญิง ผู ้ชาย เด็ก กระเป๋ า รองเท ้า และมีร ้านอาหารให ้เลือกมากมายอิสระให ้ท่าน
ต่างๆ จาหน่ายเสือ
้ สินค ้าตามอัธยาศัย
เลือกซือ
จากนั น
้ นาท่านช ้อปปิ้ งสินค ้าเครื่องสาอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ ร้านค้าปลอดภาษี
DUTY FREE อิสระให ้ท่านช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิสระอาหารคา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว

พ ักที่

MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
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คา
่

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
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DAY 4
ทาเนียบร ัฐบาลเก่าฮอกไกโด –ศาลเจ้าฮอคไกโด- ตลาดปลาโจไก – อุทยานโมอาย
-ย่านเก่า ทานุกโิ คจิ- NORIA FERRIS WHEEL – JR TOWWER
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทาเนียบร ัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม
่ ก่อสร ้างเมือ
่ ปี พ.ศ. 2416
ิ ละ
เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช ้อิฐมากกว่า 2.5 ล ้านก ้อนเป็ นอิฐที่ทามาจากหมู่บ ้านซิโรอิชแ
โทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช ้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามที่เห็นนั น
้ ได ้รับการบูรณะซ่อมแซม
ใหม่หลังจากถูกไฟไหม ้เมือ
่ ปี พ.ศ. 2454 แต่ด ้วยความสวยงามของสถาปั ตยกรรมทีห
่ ลงเหลืออยู่ไม่กแ
ี่ ห่ง
จึงได ้รับการขึน
้ ทะเบียนให ้เป็ นสมบัตท
ิ างวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมือ
่ ปี พ.ศ. 2512
่ ศาลเจ ้าซัปโปโร เปลีย
HOKKAIDO SHRINE เดินทางสู่ ศาลเจ ้าฮอกไกโด เดิมชือ
่ นเพื่อให ้สมกับความยิง่ ใหญ่
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ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ ้าชินโตนี้คอยปกปั กษ์ รักษา ให ้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม ้จะ
ไม่ได ้มีประวัตศ
ิ าสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมภ
ิ าคคันโต แต่ทน
ี่ ี่ก็เป็ นทีส
่ าหรับให ้คนท ้องถิน
่ ได ้
ิ ธิท
กราบไหว ้สิง่ ศักดิส
์ ท
์ อ
ี่ ยู่ ณ ศาลเจ ้าแห่งนี้ เพือ
่ เป็ นขวัญและกาลังใจสืบไป

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

จากนั น
้ นาท่านสู่ ตลาดปลาโจไก ประกอบด ้วยร ้านค ้า และร ้านอาหารกว่า80 ร ้าน เรียงรายตลอดบล็อก
เป็ นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมือง ร ้านค ้าต่างๆจาหน่ายอาหารทะเลเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ปู หอยเม่น
ทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก และหอยเชลล์ ผลผลิตอืน
่ ๆในท ้องถิน
่ เช่น ข ้าวโพด แตงโม และ มัน
่ คือ อาหารทะเลสดๆเสิรฟ
ฝรั่งตามฤดูกาล อาหารท ้องถิน
่ ทีข
่ น
ึ้ ชือ
์ พร ้อมข ้าว เรียกว่า donburi

่ ดังของโลก ก่อสร ้าง
MOAI STATUE จากนัน
้ นาท่านชม อุทยานโมอาย ทีอ
่ อกแบบโดย Tadao anda สถาปนิกชือ
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ตัง้ แต่ ค.ศ. 1982 ไอเดียคล ้ายวัฒนธรรมจากโมอายและอียป
ิ ต์ ออกแบบรูปร่างตัง้ ให ้อยู่ในภูเขาของดอก
ื่ ว่า อะตา
ลาเวนเดอร์ พระพุทธรูปเป็ นแนวคิดโครงสร ้างจากการเรียงลาดับของจิตวิญญาณ องค์พระมีชอ
มะ ไดบุตสึ เปิ ดให ้เข ้าชมอย่างเป็ น ทางการ เมือ
่ วันที่ 17 ก.ค. 2559 ทีผ
่ ่านมา

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

อุทยานโมอาย มีพน
ื้ ทีป
่ ระมาณ 540,000 ตารางเมตร มี 40,000 กลุม
่ ของทีบ
่ รรจุอฐ
ั แ
ิ ละรองรับได ้
้ ทีด
70,000 กลุม
่ (ชาวญีป
่ นไม่
ุ่
มก
ี ารฝั งศพ ใช ้การเผา และจะซือ
่ น
ิ ใว ้เก็บ"อัฐ"ิ เก็บแบบทัง้ ตระกูลรวมไว ้)
่ ทีผ
โมอายแห่งญีป
่ น
ุ่ เป็ นชือ
่ ู ้คนเรียกขาน เป็ นหนึง่ ในสุสานทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในฮอกไกโด (ทางสถานทีเ่ ก็บค่า
บริจาคเพือ
่ ใช ้ทานุบารุงสถานที่ 300 เยน โดยสมาชิกบริจาคด ้วยตัวเองหน ้าทางเข ้า)
อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็ นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตัง้ อยู่ตด
ิ กับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร
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เป็ นทั ง้ ห ้างสรรพสิน ค ้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูน ย์อ าหาร มีร ้าน BIG CAMERA จ าหน่ า ยกล ้อง
้ ผ ้าแฟชั่นวัยรุ่น , ร ้าน
ดิจต
ิ อล , เครือ
่ งใช ้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร ้าน100 เยน , ร ้าน UNIQLO ขายเสือ
้ 38 เรียกว่า
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ
่ งสาอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้ อยู่ที่ชัน
T38 (Tower Three Eight) ที่ ร ะดั บ ความสู ง 160 เมตร จึ ง มองเห็ น ทิว ทั ศ น์ เ หนื อ เมื อ งซั ป โปโรได ้
กว ้างไกลสวยงามทัง้ กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวท
ี าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ
้ 10 เป็ น
โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตก
ึ ESTA ซึง่ ที่ชัน
ศูนย์รวมร ้านราเมน ซึง่ มีอยู่ประมาณ 10 ร ้าน ให ้เลือกชิมอร่อยไม่แพ ้ตรอกราเมนในย่านซูซก
ู โิ น่ (ไม่รวม
ตั๋วขึน
้ จุดชมวิวราคาประมาณ (700-1000 เยน)

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

ย่านเก่า ทานุกโิ คจิ (Tanukikoji Old Town) เป็ นแหล่งช ้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุง
บัวแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร ้านค ้าตัง้ เรียงรายอยู่กว่า 200 ร ้านค ้าตัง้ ขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
้ 7 ของห ้างสรรพสินค ้า Norbesa ภายในเมืองซัปโปโร
NORIA FERRIS WHEEL ชิงชา้ สวรรค์ย ักษ์ ตัง้ อยู่บนชัน
(Sapporo) ที่นี่ถือได ้ว่าเป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีส
่ วยที่สุดของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิวทิวทัศน์
ของเมืองยามค่าคืนนี่หากอยากชมแล ้วต ้องมาทีน
่ ี่ให ้ได ้ โดยชิงช ้ายักษ์แห่งนี้จะมีเส ้นผ่านศูนย์กลาง 45.5
เมตร ความสูงรวมอาคาร 78 เมตร มีกระเช ้านั่งทัง้ หมด 32 ตัว วนแต่ละรอบใช ้เวลา 10 นาที สามารถเห็น
วิวตัวเมืองซัปโปโรที่สวยงามทัง้ หมด ตอนกลางคืนตัวชิงช ้าเองก็จะมีการประดับประดาด ้วยแสงไฟหลาก
สีสัน บอกเลยว่าถ่ายรูปนี่ทงั ้ สวยและอินดีแ
้ บบสุดๆ
อิสระอาหารกลางว ัน และ คา
่ เพือ
่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย
่ ว
MYSTAYS SUSUKINO HOTEL , SAPPORO หรือเทียบเท่า
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พ ักที่

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

DAY5
สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)
เชา้

บริการอาหารเชา้ (อาหารกล่อง)

09.55

น าท่ า นเดิน ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ดอนเมือ ง กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย
่ วบินที่ XJ621
** ไม่มบ
ี ริการอาหารและเครือ
่ งดืม
่ บนเครือ
่ งบิน ใช ้เวลาบินโดยประมาณ 7 ชั่วโมง

15.10

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมกับความประทับใจ

******************************************************************
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** หากลูกค้าท่านใดทีจ
่ าเป็นต้องออกตว๋ ั ภายใน (ตว๋ ั เครือ
่ งบิน , ตว๋ ั รถท ัวร์ , ตว๋ ั รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้าของบริษ ัท ทุกครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั เนือ
่ งจากสายการบินอาจมีการปร ับเปลีย
่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษ ัทฯทราบในว ันจอง
ท ัวร์ทงนี
ั้ เ้ พือ
่ ประโยชน์ของต ัวท่านเอง **

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

อ ัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
กาหนดการเดินทาง

2-3 ท่าน
อ ัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12 ปี )
อ ัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มเี ตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อ ัตราเด็ก ท่านละ

พ ักเดีย
่ ว
เพิม
่
อ ัตรา ห้อง
ละ

้ ว๋ ั
ไม่ใชต
เครือ
่ งบิน
อ ัตรา
ท่านละ

ว ันเดินทางเดือน เมษายน 2563
01-05 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

05-09 เมษายน 63

30,999

30,999

30,999

7,500

20,900

08-12 เมษายน 63

30,999

30,999

30,999

7,500

20,900

12-16 เมษายน 63

37,999

37,999

37,999

7,500

27,900

19-23 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

22-26 เมษายน 63

29,999

29,999

29,999

7,500

19,900

29 เม.ย.-03 พ.ค. 63

30,999

30,999

30,999

7,500

20,900

** อ ัตรานีย
้ ังไม่รวมค่าทิปพนก
ั งานข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท
ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ
(Infant) ทงนี
ั้ ท
้ ่านสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดย
ส่วนนี้ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในว ันเช็ คอิน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มท
ี น
ี่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน)
้ ก่อนออกเดินทางทีส
** ทางบริษ ัทไม่มน
ี โยบายเรียกเก็บเงินประก ันใดๆทงสิ
ั้ น
่ นามบิน **
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** ท่านทีถ
่ อ
ื หน ังสือเดินทางไทย และมีว ัตถุประสงค์เดินทางไป เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว ประเทศญีป
่ ่น
ุ ไม่
จาเป็นต้องยืน
่ ขอวีซ่า โดยสามารถพาน ักได้ไม่เกิน 15 ว ัน ต่อครงั้ **

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

** อ ัตรานีเ้ ฉพาะน ักท่องเทีย
่ วทีถ
่ อ
ื หน ังสือเดินทางไทยและต่างชาติ โดยลูกค้าต้องเดินทางท่องเทีย
่ วก ับ
ท ัวร์ ตลอดการเดินทาง ห้ามแยกออกเพือ
่ เดินทางท่องเทีย
่ วด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิใ์ น
การเก็บค่าธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยืน
่ วีซ่า 1,500 บาท
อ ัตราค่าบริการนี้ รวม
้ ประหยั ด (Economy Class) รวมถึง ค่าภาษี
✓ ค่า บั ต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ ว ) ไป และ กลั บ พร ้อมคณะ ชั น
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต ้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย
่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย
่ ว
้จ่
ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ ้างอิงค่าใช ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน
ตามทีต
่ ามทีต
่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต ้ท ้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให ้โหลดกระเป๋ า
้ ) และ ถือขึน
สัมภาระ ลงใต ้ท ้องเครื่องบิน โดยมีนา้ หนก
ั ไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน
้ เครือ
่ งบินได้นา้ หนก
ั ไม่
้ แต่ทงั ้ นี้เจ ้าหน ้าทีจ
เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน
่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ
่ นไขของ
สายการบิน) **
✓ ค่ารถโค ้ชปรับอากาศตลอดเส ้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห ้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอืน
่ ๆ ทีท
่ าให ้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย
่ นโรงแรม
ที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล ้เคียงแทน อ ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ลูกค ้าเป็ นสาคัญ
้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่ า เบี้ย ประกั น อุบั ต ิเ หตุใ นการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ วงเงิน ประกั น สู ง สุ ด ท่ า นละ 1,000,000 บาท
(เงือ
่ นไขตามกรมธรรม์)
อ ัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่ามินิ
บาร์ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได ้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน ้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค ้า ผู ้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว ้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให ้
มากกว่านี้ได ้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียก
เก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก
ี่ ระเป๋ าสัมภาระทีม
่ น
ี ้ าหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินนัน
้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบินตามความต ้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได ้ ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับสาย
การบิน และ รุ่ของเครือ
่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช ้บิน ซึง่ อาจเปลีย
่ นแปลงได ้อยู่ทส
ี่ ายการบินเป็ นผู ้กาหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลัง จากทางบริษัทฯได ้ออกตั๋วเครือ
่ งบินไปแล ้ว
× ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรณีต ้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
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เงือ
่ นไขการจอง และ การชาระเงิน
• กรุณาทาการจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง ม ัดจาท่านละ 15,000 บาท และตัดทีน
่ ั่งการ
จองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั น
้ โดย
ระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ ันที หากยังไม่ได ้รับยอดเงินตามเวลาทีก
่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต ้อง
เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต ้องทาจองเข ้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีทม
ี่ ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให ้
สิทธิไ์ ปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน
ี่ ั่งราคาพิเศษจานวนจากัด
่ คนเดินทางได ้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
• กรณีลูกค ้าเดินทางไม่ได ้ สามารถเปลีย
่ นชือ
ื ค่าใช ้จ่าย
ใดๆในกรณีทไี่ ม่สามารถหาคนมาแทนได ้

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

เงือ
่ นไขการยกเลิก และ เปลีย
่ นแปลงการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ
้ ยกว่า 30 ว ัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร ้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล ้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีม
่ วี ันหยุดน ักข ัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 45 ว ัน ก่อนเดินทาง **
• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 ว ัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร ้อยละ 50 ของค่าบริการทีช
่ าระแล ้ว
• ยกเลิกการเดินทาง 15 ว ัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินค่าบริการทีช
่ าระมาแล ้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช ้จ่ายที่ได ้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล ้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเทีย
่ ว
ให ้แก่นักท่องเทีย
่ ว เช่น การสารองทีน
่ ั่งตั๋วเครือ
่ งบิน การจองทีพ
่ ัก ฯลฯ
้ เช่น
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบ และ คืน ค่า ทั วร์ส่วนใดส่วนหนึ่ง ให ้ท่ านได ้ไม่ ว่ากรณีใ ดๆทั ง้ สิน
่
สถานทูตปฏิเสธวีซา ด่านตรวจคนเข ้าเมือง ฯลฯ
่ ) จะต ้องแจ ้งให ้ทางบริษัททราบล่วงหน ้า อย่างน ้อย 7 วัน
• กรณีต ้องการเปลีย
่ นแปลงผู ้เดินทาง (เปลีย
่ นชือ
ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ ้งหลังจากเจ ้าหน ้าทีอ
่ อกเอกสารเรียบร ้อยแล ้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทางบริษัท
้จ่
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรีย กเก็ บ ค่า ใช า ยที่เ กิด ขึน
้ จริง ทั ง้ หมด ทั ง้ นี้ ข น
ึ้ อยู่ กั บ ช่ว งพีเ รีย ดวั น ที่เ ดิน ทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสาคัญด ้วย กรุณาสอบถามกับเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีต ้องการเปลีย
่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือ
่ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักค่าใช ้จ่าย
การดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย
่ นแปลง ไม่ว่ากรณี
้
ใดๆทัง้ สิน

เงือ
่ นไขสาค ัญอืน
่ ๆทีท
่ า
่ นควรทราบก่อนการเดินทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได ้ตามจาเป็ นต ้องมีขน
ึ้ ต่า อย่ า งน อ
้ ย 30 ท่ า น หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได ้ หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีทจ
ี่ ะชาระค่าบริการเพิม
่ เพือ
่ ให ้คณะเดินทางได ้ ทางบริษัทยินดี
ทีจ
่ ะประสานงาน เพือ
่ ให ้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ตอ
่ ไป
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลือ
่ นการเดินทางไปในพีเรียดวันอืน
่ ต่อไป โดยทางบริษัท
ฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้าเพือ
่ วางแผนการเดินทางใหม่อก
ี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม
์ ลางาน กรุณาติดต่อ
เจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล ้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
• กรณีที่ท่านต ้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ ้าหน า้ ที่ก่อนทุก ครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลือ
่ นวั น และ
เวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลีย
่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมก
ิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านั น
้ สิง่
่
สาคัญ ท่านจาเป็ นต ้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน ้อย 3 ชัวโมง โดยในส่วนนี้หากเกิด
้
ความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ ใดๆทัง้ สิน
• กรณีทท
ี่ ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ ้งเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช ้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ ้งบริษัทฯ อย่าง
น ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ที่ท่านเริม
่ จองทัวร์ เพื่อให ้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน ้า กรณีมค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง ที่เกิด
ขึน
้ กับผู ้เดินทาง

•
•
•
•

่ ผู ้เดินทาง พร ้อมสาเนาหน ้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให ้กับเจ ้าหน ้าทีห
กรุณาส่งรายชือ
่ ลังจากชาระเงิน
กรณีทท
ี่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ ้งรายนามคูน
่ อนกับเจ ้าหน ้าทีใ่ ห ้ทราบ
กรณีทอ
ี่ อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร ้อยแล ้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการรับผิดชอบ
ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน ้าแรกของหนังสือเดินทางให ้ทางบริษัทเพือ
่ ใช ้ในการ
ออกบัตรโดยสาร
หลั ง จากท่ า นชาระค่า ทั ว ร์ค รบตามจานวนเรีย บร ้อยแล ้ว ทางบริษั ทจะน าส่ง ใบนั ด หมายและเตรีย มตัวการ
เดินทางให ้ท่านอย่างน ้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นี้ เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ
่ งบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ
่ นไฟล์ท วัน
ไป หรือ กลับส่วนใดได ้ จาเป็ นจะต ้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน
้ หากต ้องการเปลีย
่ นแปลงกรุณา
ติดต่อเจ ้าหน ้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษัทไม่มน
ี โยบายจัดคูน
่ อนให ้กับลูกค ้าทีไ่ ม่รู ้จักกันมาก่อน เช่น กรณีทท
ี่ ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต ้อง
ชาระค่าห ้องพักเดีย
่ วตามทีร่ ะบุ

Tel. 02-408-6777, 062-645-4945
www.followmeholiday.com
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•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต ้องมีอายุใช ้งานได ้คงเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
การให ้ทิปถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบัตส
ิ าหรับนั กท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู ้ให ้บริการจะต ้องหวัง
สินน้ าใจเล็กๆน ้อยๆ เป็ นเรือ
่ งปกติ จึงรบกวนให ้ท่านเตรียมค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้เพือ
่ มอบให ้เล็กๆน ้อยๆ ตามความ
เหมาะสม
ฤดูห นาวในต่า งประเทศ มีข ้อควรระวั ง สภาพอากาศจะมืด เร็ ว กว่ า ปกติ สี่โ มงเย็ น ก็ จ ะเริ่ม มืด แล ้ว สถานที่
ท่ อ งเที่ย วต่า งๆ จะปิ ดเร็ ว กว่ าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดิน ทางควรเผื่อเวลาให ้เหมาะสม และ หากมี
สถานทีท
่ ่องเทีย
่ วกลางแจ ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืน
่ ได ้ต ้องใช ้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช ้
รองเท ้าที่สามารถเดินบนหิมะได ้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท ้อนเข ้าตา อาจทาให ้
ระคายเคืองตาได ้
ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิเ์ ปลีย
่ นแปลงโปรแกรมได ้ตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากฤดูก าล สภาพภูมอ
ิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช ้าของสายการบิน เงื่อนไขการให ้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต ้น โดย
ส่ว นนี้ ทางบริษั ทจะคานึง ถึง ประโยชน์ข องลูกค ้าเป็ นสาคั ญ หากกรณี ที่จ าเป็ นจะต ้องมีค่าใช ้จ่ ายเพิ่ม ทาง
บริษัทจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย
่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได ้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต ้องการ
ได ้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข ้าชมได ้ ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใดก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ให ้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได ้ทาการ
จองและถูกเก็บค่าใช ้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน ้าทัง้ หมดแล ้ว
กรณีทท
ี่ ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข ้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท
ี่ ่านชาระเรียบร ้อยแล ้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่
หากวันเดินทาง เจ ้าหน ้าทีส
่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม ้เพียงเล็กน ้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน ้าใดหน ้าหนึง่ มีหน ้าใดหน ้าหนึง่ หายไป
มีกระดาษหน ้าใดหน ้าหนึง่ หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
้ ทางสายการบิน หรือ เจ ้าหน ้าทีด
ิ ธิไ์ ม่อนุญาตให ้ท่านเดินทางต่อไป
ทัง้ สิน
่ า่ นตรวจคนออก และ เข ้าเมือง มีสท
ได ้ ดังนั น
้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของท่านให ้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง
กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนั งสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช ้ฉบับ
เก่า ไปอ ้างอิง และ ยืน ยั น ด ้วย พร ้อมกั บแจ ้งมาที่บริษั ทเร็วที่สุด เพื่อ ยืน ยั นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมู ล หนั งสือ
เดิน ทาง หากท่ า นได ้ส่ ง เอกสารมาที่ บ ริษั ทเรี ย บร อ
้ ยแล ้ว กรณี ที่ ยั ง ไม่ แ (ตั๋ ว เครื่ อ งบิน ) ท่ า นสามารถ
เปลีย
่ นแปลงได ้ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ
่ งบิน) เรียบร ้อยแล ้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครือ
่ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดิน ทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน
ึ้ อยู่กับกระบวนการและขัน
้ ตอนของแต่ละคณะ
เกีย
่ วกับที่นั่งบนเครือ
่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกทีน
่ ั่งบนเครือ
่ งบิน กรณีลก
ู ค ้าเดินทางด ้วยกัน กรุณาเช็คอินพร ้อมกัน และ สายการบิน
จะพยายามทีส
่ ด
ุ ให ้ท่านได ้นั่งด ้วยกัน หรือ ใกล ้กันให ้มากทีส
่ ด
ุ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับห ้องพักในโรงแรมทีพ
่ ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่าง
กั น จึง อาจทาให ้ห ้องพักแบบห ้องพัก เดี่ยว (Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และ ห ้องพั ก แบบ 3 ท่ าน
้ กัน (ไม่ตด
(Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห ้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน
ิ กันเสมอไป)
้ ทางบริษัทขอ
กรณีทท
ี่ ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข ้าเมือง (ห ้ามไม่ให ้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน
้
สงวนสิทธิใ์ นการคืนค่าใช ้จ่ายให ้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ทัง้ สิน
ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
ิ ธิในการให ้คาสัญญาใดๆทัง้ สิน
้ แทนบริษัทผู ้จัด นอกจากมี
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของผู ้จัด ไม่มีสท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของผู ้จัดกากับเท่านัน
้
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
การประท ว้ ง , การนั ด หยุ ด งาน , การก่ อ การจลาจล , ภั ย ธรรมชาติ , การน าสิ่ง ของผิด กฎหมาย ซึ่ง อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน
ก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว ้ทีโ่ รงแรมและจาเป็ นต ้องส่ง
มายังจุดหมายปลายทางตามทีท
่ ่านต ้องการ
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•

บริษัท ฟอลโล่ว์มีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no.11/09492

•

รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอที่ต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได ้สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย
่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

*เมือ
่ ท่านชาระเงินค่าท ัวร์ให้ก ับทางบริษ ัทฯแล้วทางบริษ ัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมร ับเงือ
่ นไขข้อตกลงทงหมด
ั้
นีแ
้ ล้ว*
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** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม
่ อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

