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HOKKAIDO FLOWERS 5D3N

Lavender Season

เที่ยวเต็ม!! ไม่ต้องเดินทางเอง

มิถนุ ายน – สิงหาคม 2561
พิเศษ !! ให้ ท่านอิ่มอร่ อยกับ

บุฟเฟต์ ยูบาริเมล่ อน
เมล่ อนเนือ้ เนียน หวานฉ่ า
และบุฟเฟต์ ขาปู

***ราคาเริ่มต้นที่ 30,900บาท***
HOKKAIDO FLOWERS 5DAYS 3NIGHTS BY THAI AIR ASIA X ON JUNE - AUGUST 2018
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VTG ขอนาท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
อาซาฮีคาว่า
บิเอ
ฟูราโน่
โอตารุ
ซัปโปโร

ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ ารักของสัตว์เมือง
หนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ อิ ออน มอลล์
เมือ งที่ไ ด้ช่ ือ ว่ า Small town of the most beautiful hills ชมเนิ น ทุ่ งดอกไม้ท่ี
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่ อน้ าสี ฟ้า ที่เมื่อยามสะท้อนแสงแดดเกิดเป็ นความ
งามทีน่ ่าหลงไหล
ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ทส่ี วนโทมิ ตะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ, เพลิดเพลินกับ
เสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้ งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ และร้านสิ นค้าปลอดภาษี , ชมสถาปั ตยกรรม
อันสวยงามของอาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนามว่าทาเนียบอิฐแดง

 ไฮไลท์!! ชมทุ่งดอกไม้ 2 แห่ง 

แช่ออนเซ็น, อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์เมล่อนและบุฟเฟต์ขาปู
วันเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ

กรุป๊ ไซส์

22-26 มิ ถนุ ายน

30,900.32,900.32,900.33,900.33,900.35,900.36,900.35,900.36,500.36,500.36,500.31,900.31,900.36,900.36,900.-

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

27มิ ถนุ ายน - 1กรกฎาคม
29มิ ถนุ ายน - 3กรกฎาคม

4-8 กรกฎาคม
6-10 กรกฎาคม
11-15 กรกฎาคม
13-17 กรกฎาคม
18-22 กรกฎาคม
20-24 กรกฎาคม
25-29 กรกฎาคม
27-31 กรกฎาคม
1-5 สิ งหาคม
3-7 สิ งหาคม
8-12 สิ งหาคม
10-14 สิ งหาคม
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วันแรก

สนามบินดอนเมือง

21.00น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น โดยสายการบิ น ไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ620

23.55น.

วันที่สอง

สนามบินชิ นชิ โตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บา้ นราเม็ง >>
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า >> อิ ออน มอลล์

08.40น.

เดิ นทางถึ งสนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น หลังจาก
ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิ ธีการศุลกากรแล้ว นาท่ านออก
เดิ นทางสู่เมืองอาซาฮี คาว่า เมืองที่ได้ช่อื ว่ามีโอโซนที่ดที ่สี ุดบนเกาะฮอกไก
โดฝั ง่ ตะวันตก เพื่อนาท่านเข้าชมหมู่บ้านราเม็ง หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้าน
ราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยูร่ วมกัน เปิ ดให้บริการครัง้ แรกเมื่อ
ปี ค.ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่
2 ชาวอาซาฮี ค าว่ า พยายามสร้า งเอกลัก ษณ์ ข องตัว เองโดยใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านี้
จนในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮี ยาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967
เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ป่ ุน ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีห่ าชมได้ยาก
และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ป่ นุ ทัง้ ใน
เรือ่ งของการออกแบบให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อทีอ่ นั กว้าง
ใหญ่ราวกับอยูใ่ นธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาว
มากมายอย่างใกล้ชิด อาทิเช่ น หมีข วั ้ โลกเหนื อ , นกเพนกวิน , นกกะเรีย น,

เที่ยง
บ่าย
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คา่

แมวน้ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะและยังมีสตั ว์น้อยใหญ่ อกี มากมายที่รอคอย
การมาเยีย่ มเยือน จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งที่อิออน มอลล์ อาซาฮี คาว่า อิสระ
ให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขียว กาแฟ ขนม
ต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม ROUTE IN GRAND HOTEL ASAHIKAWA
หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่สาม

เช้า
08.00น.

อาซาฮีคาว่า >> บิเอ >> สวนชิ คิไซ >> บ่อน้าสีฟ้า
>> ฟูราโน่ >> สวนโทมิ ตะ >> ยูบาริ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองบิ เอ เมืองเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่อื
ว่า “Small town of the most beautiful hills” เป็ นเมืองที่มเี นินเขาสลับซับซ้อนอยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี
Panorama Road ทัง้ 2 แห่ งเป็ นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่ านฟาร์มดอกไม้ เหมาะ
สาหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายที่ออกมาจะมองเห็นเนินเขา ปก
คลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สสี นั สวยงาม รวมทัง้ มองเห็นท้องฟ้ ากว้างไกล นอกจากนัน้
บางบริเวณถูกจัดทาเป็ นทีพ่ กั ชมวิว มีรา้ นขายของและห้องน้ าอานวยความสะดวก
แถมปลูกดอกไม้สสี นั สดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิม่ มูลค่าทางสายตา นาท่านเข้า
ชมเนินดอกไม้สายรุง้ เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้
ชิ คิ ไซที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ท่ี
แข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทเ่ี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของเกาะฮอก
ไกโด จากนัน้ นาท่านชม บ่อน้าสี ฟ้า (Blue Pond) ซึง่ ตัง้ อยู่กลางเมืองบิเอะ ความ
อัศจรรย์ของบ่อน้ าแห่งนี้ก็คอื น้ าในบ่อจะมีสฟี ้ าที่สดและสวย อันมีสาเหตุมาจาก
การที่น้ าในบ่ อน้ ามีสารอลูม ิเนี ยมไฮดรอกไซด์ เจือปนอยู่ในน้ าเป็ นจานวนมาก
เหมือนกับชัน้ บรรยากาศของโลก ทาให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็ นสีฟ้าออกมา
ให้เราได้เห็นกัน ซึ่งอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์นัน้ มาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิ
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เที่ยง
บ่าย

ดาเคะ และสีฟ้าที่เราได้เห็นนัน้ จะสดมากน้อยแค่ไหนก็ขน้ึ อยู่กบั แสงแดดที่ส่องลง
มาในวันนัน้ ๆ และจุดทีเ่ ราไปยืนมองด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านออกเดิ นทางสู่เมืองฟูราโน่ เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และ
เทือกเขายูบาริ ทาให้เมืองฟูราโน่ มอี ากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนัน้ เป็ น
ดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร และดอกไม้
นาท่านชมสวนโทมิ ตะ สถานทีบ่ ุกเบิกการปลูกลาเวนเดอร์และดอกไม้สารพัดชนิด
หลากหลายสีสนั โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ท่าน
จะได้พบกับทุ่งลาเวนเดอร์ท่พี ร้อมใจกันออกดอกสีม่วงสดใสไปทัวทั
่ ง้ บริเวณ ราว
กับมีพรมสีม่วงมาปูไว้ท่ ามกลางทุ่ งหญ้ า กลิ่นหอมอ่ อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์
ฟุ้งไปทัวบริ
่ เวณ นอกจากนี้ยงั มีแปลงดอกไม้หลากสีนานาพันธุท์ ป่ี ลูกสลับสีจนถูก
เรียกจนติดปากว่าทุ่งดอกไม้สรี ุง้ อิสระให้ท่านชื่นชมความงามของทุ่งดอกลาเวน
เดอร์ ที่ทอดยาวไปไกลจนสุดสายตาตัดกับท้องฟ้ าในฤดูรอ้ นที่แสนสดใส ภายใน
บริเวณสวนโทมิตะยังมีสนิ ค้าที่ระลึกมากมายที่เกี่ยวกับดอกลาเวนเดอร์ อาทิเช่น
สบู่ โลชัน่ ครีมทามือ หมอน น้ าหอมฯ และท่านสามารถลิม้ ลองซอฟท์ครีมและชีส
เค้กลาเวนเดอร์ได้อีกด้วย นอกจากลาเวนเดอร์แล้วยังมีเมล่อน ผลไม้ขน้ึ ชื่อของ
เกาะฮอกไกโดให้ท่านได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย **การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั
สภาพภูมิอากาศ กรณี ที่ดอกลาเวนเดอร์โรยแล้วจะนาท่ านชมสวนดอกไม้
ชนิ ดอื่ นแทน** ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ เมืองที่มชี ่อื เสียง
ในการปลูกเมล่อนยูบาริ เมล่อนสีโอลด์โรส เนื้อเนียน กลิน่ หอมละมุน รสหวานฉ่ า
เนื่องจากมีความพิถพี ถิ นั ในการปลูก ทาให้ชาวญีป่ ่ นุ และนักท่องเทีย่ วต่างอยากลิม้
ลองความหอมหวานของเมล่อนยูบาริสกั ครัง้ ในชีวติ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม YUBARI SHUPARO HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
พิ เศษ !! ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูและบุฟเฟต์ยบู าริ เมล่อน
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วันที่สี่

ยูบาริ >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร
>> ร้านค้าปลอดภาษี >> ที่ทาการรัฐบาลเก่า >> ช้อปปิ้ งที่ย่านทานูกิ
และซูซูกิโน่

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญ ทาง
ตอนเหนื อ ของญี่ป่ ุ น ในสมัย ก่ อ นใช้ในการขนถ่ ายสิน ค้า และท าการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงาม
และโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นา
ท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีส่ ะท้อนบน
ผิวน้ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและ
ตะวัน ตกผสมผสานกัน ได้ อ ย่ า งลงตัว และท่ า นยัง สามารถเลือ กซื้อ สิน ค้ า
พื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี ด้วย
จากนัน้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกา
ไอน้ าโบราณตัง้ เด่นอยูห่ น้าอาคารทีถ่ ูกสร้างขึน้ นานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ส่ง
เสียงต้อนรับท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อ
กล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของ
คุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก

เที่ยง
บ่าย

อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความ
เจริญ อันดับ 5 ของญี่ ป่ ุ น ผังเมืองซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนา
จากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่านเดินทางสู่ร้านค้าปลอดภาษี อิสระให้
ท่ านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษี หลากหลายชนิ ด ไม่ ว่ าจะเป็ นเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวและเสริมความงามแบรนด์ญ่ีป่ ุนชัน้ น า ขนมขึ้นชื่อมากมาย
ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชม อาคารที่ ทาการรัฐบาลเก่า หรือทาเนียบอิฐแดง สร้างขึน้
ในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองซัปโปโร สไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการ
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คา่

ก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้
วัสดุ ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่ และสูงที่สุ ดในญี่ป่ ุน และเป็ น
สัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่ อมาถู กไฟไหม้ท าให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.
1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคล
สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ ุน จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่านทานู กิ
และซู ซูกิ โน่ ย่านช้อ ปปิ้ งที่รวบรวมร้านค้าต่ างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า
เอาไว้ท่นี ่ีทเ่ี ดียว ไม่ว่าจะเป็ นร้านขายเครื่องสาอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือ
สอง ร้านขายเสือ้ ผ้า กระเป๋ าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมาย
ทีเ่ ปิ ดบริการตัง้ แต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกโิ น่ นัน้
เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรี
อิ สระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม KARAKSA HOTEL SAPPORO หรือระดับเที ยบเท่า

วันที่ห้า
เช้า
09.55 น.
15.10 น.

ซัปโปโร >> สนามบินชิ นชิ โตเสะ >> สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ
เดิ นทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิ น ไทยแอร์เอเชี ย เอ็ก ซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ621
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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วันเดิ นทาง
22-26 มิ ถนุ ายน
27มิ ถนุ ายน - 1กรกฎาคม
29มิ ถนุ ายน - 3กรกฎาคม
4-8 กรกฎาคม
6-10 กรกฎาคม
11-15 กรกฎาคม
13-17 กรกฎาคม
18-22 กรกฎาคม
20-24 กรกฎาคม
25-29 กรกฎาคม
27-31 กรกฎาคม
1-5 สิ งหาคม
3-7 สิ งหาคม
8-12 สิ งหาคม
10-14 สิ งหาคม

ราคาผูใ้ หญ่
30,900.32,900.32,900.33,900.33,900.35,900.36,900.35,900.36,500.36,500.36,500.31,900.31,900.36,900.36,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ มท่านละ
8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

กรุป๊ ไซส์
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 1,000 บาท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 30 ท่ านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. ไม่มีราคาเด็ก
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และ ค่ ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั เิ หตุ
เพียงครึง่ เดียว ***
6. ค่ าภาษี น้ามัน ที่ สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 และท่ านต้ องชาระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทาง สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ น
ต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 18,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะ
อากาศการเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นส าคัญ ที่สุดทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ /
ห้ามเข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ
ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน หากระหว่างเดินทางอยู่เกิดเหตุภยั
พิบตั ใิ ดๆ ก็ตามที่ทาให้เกิดผลกระทบกับโปรแกรมการเดินทางของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
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2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุ ทาให้ก ารเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
หรือไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะ
มีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่ วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์
ติดต่อ
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