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AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N

VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ที่ต้นไม้ทวทั
ั ่ ง้ เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี
อาซาฮีคาว่า
คามิ กาว่า
โซอึนเคียว
โอตารุ

ซัปโปโร

ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชื่อของเมืองทีห่ มู่บ้านราเม็ง, เยีย่ มชมเหล่าสัตว์ต่างๆ
ทีย่ กขบวนกันมาเรียกรอยยิม้ และแสงแฟลชจากผูเ้ ข้าชมที่สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน สถานทีท่ ป่ี กคลุมไปด้วยหิมะกับบรรยากาศหนาวเย็นตลอดปี
มีโซนทีใ่ ห้ท่านสัมผัสกับอุณหภูมติ ดิ ลบ 40 องศา
น้าตกกิ งกะ น้าตกริ วเซ น้ าตกสองสายทีไ่ หลคู่กนั สวยงามท่ามกลางหุบเขา
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ นุ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมความงามของใบไม้เปลี่ย นสีท่ี ม หำวิ ท ยำลัย ฮอกไกโด, ช้อ ปปิ้ งสิน ค้า
แบรนด์ดงั ที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, ดื่มด่ ากับความหวานของ โรงงานช็อค
โกแลตอิ ชิยะ ทีจ่ ะทาให้คุณรูส้ กึ เหมือนอยู่ดนิ แดนยุโรป, ช้อปปิ้ งย่านซูซูกิโน่
เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์, เยีย่ มชมอาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่า
อาคารทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเกาะฮอกไกโด และอิ สระเต็มวัน
ในเมืองซัปโปโร

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว
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กำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตุลำคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ ยวบิ น TG670

23.45น.
วันที่สอง

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเม็ง >> สวนสัตว์
อาซาฮียาม่า >> ไอซ์ พาวิ ลเลี่ยน >> โซอึนเคียว

08.30น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิ ธีการศุลกาการแล้ว นาท่ านออกเดิ นทางสู่
เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองทีข่ น้ึ ชื่อว่ามีโอโซนทีด่ ที ส่ี ุดของเกาะฮอกไกโดฝั ง่ ตะวันตก เพื่อ
นาท่านเข้าชมหมู่บ้านราเม็ง หมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอา
ซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อปี ค .ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮี
คาว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์
ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของรา
เม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านี้ จนในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮี ยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัต ว์ย อดนิ ยมอัน ดับ หนึ่ งและยังอยู่เหนื อ สุ ด ของเกาะญี่ป่ ุน ให้ท่ านได้เพลิด เพลิน กับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีห่ าชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั ถือ
ได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ป่ ุน ทัง้ ในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนั กว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัส
กับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น “หมีขวั ้ โลกหนือ”,
นกเพนกวิน, นกกระเรียน, แมวน้ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสนี ้ าตาล และยังมีสตั ว์
น้อยใหญ่อกี มากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยียน จากนัน้ เดินทางสู่เมืองคามิ คาว่าเพื่อ

เที่ยง
บ่าย

AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N BY TG ON 18-23 // 19-24 OCTOBER 2018 -REVISED ปรับราคา 30 AUG 18

P a g e |3

คา่

ชม พิ พิ ธภัณ ฑ์น้ าแข็ง (ICE PAVILLION) เป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลปะจากหิมะ ให้
ท่านได้ช่นื ชมกับผลงานการปั ้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็ น
ผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นทีม่ ชี ่อื เสียง นอกจากนี้ภายในถ้ายังมีความสวยงามของหิมะ
ที่เหมือ นกับอยู่ในถ้ าหินงอกหินย้อ ยให้ท่านได้สมั ผัส ความหนาวเย็นกับ อุณ หภูม ิ -41
องศาเซลเซียส พบกับความน่ ารักของนางฟ้ าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนาท่านเดิ นทางสู่โซอึนเคียว
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรมที่พกั
จากนั น้ อิ สระให้ ท่ านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ น้ าแร่ธ รรมชาติ ที่ อุดมไปด้ วยแร่
ธาตุที่ มีส รรพคุณ ในการรักษาโรคต่ างๆ จึ งเชื่ อว่ าถ้ าได้ แช่ น้ าแร่แล้ ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สาม

โซอึนเคียว >> น้าตกกิ งกะและน้าตกริ วเซย์ >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >>
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >> โรงงานช็อคโกแลตอิ ชิยะ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ น้าตกกิ งกะ ถูกเรียกอีกชื่อว่าน้ าตกสีเงิน เพราะในฤดูรอ้ นจะเห็นน้ าไหล
เป็ นเส้นสีขาวเล็ก ไขว้ไปมาคล้ายเส้น ด้ายดูอ่ อ นช้อ ยงดงาม จนมีผู้ให้ส มญานามว่า
อนนะดะกิห รือ น้ าตกผู้ห ญิง ส่ ว นน้ าตกริ วเซย์ ที่อ ยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบั สมญานามว่า
โอะโตะโกะดะกิ หรือ น้ าตกผู้ช าย เพราะลักษณะของเส้นน้ าตกที่ใหญ่ กว่า เมื่อ ไหล
ออกมาจากช่องภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ าย และได้รบั คัดเลือกให้ตดิ อับดับ 1 ใน
100 แห่ งของน้ าตกญี่ป่ ุนที่ส วยงาม ท่านสามารถมองเห็น ได้พ ร้อ มกันจากจุด ชมวิว
จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของประเทศญีป่ ่ นุ
ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื
ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการ

เที่ยง
บ่าย
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สรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมน
ติค ของโกดังเก่ าที่ส ะท้อ นบนผิว น้ า ของคลองโอตารุ คลองสายวัฒ นธรรมระหว่ าง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือ้
สิน ค้าพื้น เมือ งจากร้านค้าต่ างๆ ที่ถู ก ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อ สมัย ก่ อ นได้อีก ด้ว ย
จากนั ้น พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก พิ พิ ธภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ที่ส่ ง
เสียงดนตรีต้อ นรับท่ าน ภายในอาคารท่ านจะได้ชมวิว ฒ
ั นาการของกล่ อ งดนตรีและ
กล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซือ้ กล่องดนตรีทท่ี ่านชื่นชอบหรือ
จะเลือ กจัด ท ากล่ อ งดนตรีข องคุ ณ เองที่ม ีเพีย งชิ้น เดีย วในโลกก็ได้ นอกจากนี้ ย งั มี
นาฬิก าไอน้ าโบราณที่ต ัง้ เด่ น อยู่ห น้ าอาคารพิพิธ ภัณ ฑ์ ที่ม ีอ ายุก ารใช้งานนานนั บ
ศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีล กั ษณะ
คล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้ านและเมืองทัว่ ไปในญี่ ป่ ุ น ซึ่งได้ร บั
ค าแนะน าและพัฒ นาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั ้นผังเมืองจึงถู กออกแบบเป็ น
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิ
ยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มชี ่อื เสียงของญี่ป่ ุน ด้วยรูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่ง
สไตล์ยโุ รป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้อยทีค่ อยสร้างสีสนั และเรียกรอยยิม้ จากนักท่องเทีย่ ว
จึงทาให้ท่านรูส้ กึ ราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริม่ แบบจาลองของโรงงาน
พร้อมทัง้ เลือกชิมและเลือกซือ้ ช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สี่

ซัปโปโร >> มหาวิ ทยาลัยฮอกไกโด >> ที่ทาการรัฐบาลเก่า >> มิ ตซุย เอาท์เล็ท
>> ช้อปปิ้ งทานุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
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เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเดินทางสู่ มหำวิ ทยำลัย ฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสัมผัสบรรยากาศของ
ฤดูใบไม้เปลีย่ นสี ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแห่งนี้ จะมีถนนเส้นเล็กๆ ที่
สองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยทีผ่ ลัดสีเป็ นสีเหลืองอร่าม งดงามจับตา และ
เป็ นสถานทีย่ อดนิยมของชาวญีป่ ่ นุ ทีจ่ ะมาชมความงามของใบไม้เปลีย่ นสี (ขึน้ อยูก่ บั
สภาพอากาศ หากใบไม้ยงั ไม่เปลีย่ นสี หรือใบไม้รว่ งแล้ว จะพาทุกท่านไปเดินเล่นที่
สวนโอโดริแทน) จากนัน้ นาท่านชม อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า หรือทาเนียบอิฐแดง
สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลีย่ มนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้าง
ประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์
ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้
อนุรกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญทางการเมืองของ
รัฐบาลญีป่ ่ นุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันต่อกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่
พร้ อ มใจกั น ลดราคาสิ น ค้ า อาทิ เ ช่ 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, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯ ล ฯ
และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ
ทีม่ าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของฝากต่
่
างๆ
จากนั ้น ช้อ ปปิ้ งกัน ต่ อ ที่ ย่ า นทานุ กิ โ คจิ แ ละย่ า นซู ซู กิ โ น่ ที่ร วบรวมร้า นค้า ต่ า งๆ
มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ท่ีน่ี ท่ีเดีย วท่ อ งเที่ย วได้ต ัง้ แต่ ห ัว ค่ า จนถึงเที่ย งคืน
เพราะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> อิ สระท่องเที่ยวด้วยตนเองในเมืองซัปโปโร

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ ว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็ น
ตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ซปั โปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร โดยมีจุด ชมวิว ตัง้ อยู่ท่ีช นั ้ 38 เรีย กว่ า T38
(Tower Three Eight) ทีร่ ะดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโร
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ได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็น ซัปโปโร
ทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุด
กลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ
10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซกู โิ น่ (ไม่รวมตั ๋วขึน้ จุดชมวิว)
เที่ยง - คำ่

อิ สระรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวันและมือ้ เย็นตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเที ยบเท่ำ 3.5 ดำว

วันที่หก

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังอำหำรเช้ำ นำทุกท่ ำนเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นชิ นซิ โตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
10.30 น.
เดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG671
15.30 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ
*********************************************************************************************************
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กำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

49,500.- บำท

23,300.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,700.- บำท

20,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,300.- บำท

17,400.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่ านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือ ง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุ ว รรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
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3.

4.
5.
6.

-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครือ่ งได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)

*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว ***

7. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว

อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุ ญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
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ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมือ่ ชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุป๊ สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
4.
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ น ส าคัญ ที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
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สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจ าหรือ ค่ าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมือ่ ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ายที่เกิด ขึ้น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่ น ค่ าโรงแรม ค่ ารถรับ ส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ระบุ ไ ว้ ในโปรแกรมทัวร์ทุ ก
ประกำร
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