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HOKKAIDO•HAKODATE
6D4N BY TG
VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
ในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง ที่ต้นไม้ทวทั
ั ่ ง้ เกำะฮอกไกโดพร้อมใจกันเปลี่ยนสี

ชิ โตเสะ
โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮำโกดำเตะ

โอตำรุ

ซัปโปโร

เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายภายในฟาร์มม้าชื่อดัง นอร์ทเทิ รน์ ฮอร์สปำร์ค
หุบเขำจิ โกขุดำนิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของธรรมชาติ
ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ ำ นเมื อ งเก่ ำ โมโตมำจิ เขตที่ร วบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ นมาตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยโุ รป,
นัง่ กระเช้ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ นุ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ชมความงามของใบไม้เปลีย่ นสีท่ีมหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด, ชมสถาปั ตยกรรมอัน
สวยงามของ อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือที่รจู้ กั กันในนามทาเนียบอิฐแดง,
ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์
และอิ สระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

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

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG670

23.45 น.

วันที่สอง

08.30 น.

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> นอร์ทเทิ รน์ ฮอร์สปำร์ค >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดำนิ
>> ทะเลสำบโทยะ

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำน
ขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นำท่ ำนออกเดิ นทำงสู่นอร์
ทเทิ รน์ ฮอร์ส ปำร์ค ฟาร์มม้าขนาดใหญ่ทเ่ี ลีย้ งม้าและฝึกม้าคุณภาพสาหรับการ
แข่งขัน โดยนอกจากพื้นที่เลี้ยงม้าและฝึ กม้าแล้ว ยังมีบริเวณจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้ท่านได้เลือกสนุ กกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น ชมโชว์ลูกม้าแสนรู,้ นัง่ รถเทียม
ม้าชมทัศนียภาพรอบๆ ฟาร์มม้า, ปั น่ จักรยาน, ให้อ าหารม้า, ยิงธนู ฯ **รวม
กิ จกรรมให้ท่ำนได้ร่วมสนุก 1 กิ จกรรม**
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุรอ้ นธรรมชาติท่มี ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นาท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่จี ิ
โกขุด ำนิ บ่อ โคลนเดือ ดที่ธรรมชาติได้ส ร้างสรรค์ข้นึ ซึ่งเกิดจากความร้อ นใต้
พิภพเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง ขนาดใหญ่
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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หลังมื้ออำหำรอิ สระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ ที่ อดุ มไปด้วยแร่
ธำตุที่มีสรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ ำงๆ ซึ่งเชื่อกันว่ำถ้ำได้ แช่ น้ ำแร่แล้วจะ
ทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
วันที่สำม

โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิ และ
โกดังอิ ฐแดง >> ขึ้นกระเช้ ำชมวิ วบนเขำฮำโกดำเตะ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นออกเดิน ทางสู่ เมื อ งฮำโกดำเตะ ระหว่ า งทางท่ า นจะได้ พ บกับ วิว ทิว ทัศ น์
ธรรมชาติส องข้างทาง ที่เหล่ าต้น ไม้ท งั ้ หลายต่ างผลัดสีเปลี่ยนเป็ น สีเหลือ ง ส้ม แดง
สลั บ กั น สวยงาม เมื อ งฮาโกดาเตะเป็ นอดี ต เมื อ งท่ า ส าคั ญ ของเกาะฮ อกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตู
่
ท่เี ปิ ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่ ุน ชมความงามของตัว
เมืองที่มที งั ้ ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ที่มคี วามงดงาม นาท่าน
เข้าชมสวนพฤกษชำติ ฮำโกดำเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุรอ้ น ท่านจะได้พบกับเหล่าฝูงลิง
มากมายที่ลงมาแช่น้ าร้อนในบ่อเพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงั สามารถเดินเล่นชม
พันธุไ์ ม้เขตร้อนนานาชนิดได้อกี ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
น าท่ านเดิน เล่ น ที่ ย่ ำ นเมื อ งเก่ ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical Districk) เขตที่
รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็ นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่สมัยญี่ป่ ุนเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมือ งท่ าส าหรับ ท าการค้ากับ ต่ างชาติ โดยมีส ิ่งปลูกสร้างที่น่ าสนใจมากมาย อาทิ
ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปั ตยกรรมแบบยุโรปซึง่ เคยถูกใช้เป็ นทีท่ า
การขอ งคณ ะผู้ ป ก ค รอ งเมื อ งตั ้ง แต่ ปี ค .ศ .1900 โบ ถ ส์ เ ก่ า (Church Group of
Motomachi) ที่ ท าให้ นึ ก ย้ อ นถึ ง อดีต อัน รุ่ ง เรือ งของเมือ งท่ า ส าคัญ ซึ่ ง ยัง คงรัก ษา
สถาปั ต ยกรรมอัน ทรงคุ ณ ค่ า และเป็ น เอกลัก ษณ์ ได้ไว้เป็ น อย่ างดี จากนัน้ พาท่ านชม
โกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ท่ที ่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐ
แดง ปั จ จุ บ ัน โกดัง จ านวน 5 หลัง ได้ ด ัด แปลงให้ ก ลายเป็ นร้า นค้ า ขายของที่ร ะลึก
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทาให้เป็ นย่านช้อปปิ้ งที่สามารถเดินเล่น เลือก

เที่ยง
บ่ำย

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

P a g e |4

เย็น

ซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือ จากนัน้ นาท่านนั ง่ กระเช้ ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของ
เมืองฮาโกดาเตะ ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน เคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของสถานที่
ทีม่ วี วิ กลางคืนสวยทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

วันที่สี่

ฮำโกดำเตะ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร
>> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >> มหำวิ ทยำลัยฮอกไกโด >> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และ
ซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือ
ของประเทศญี่ป่ นุ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทาการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติค ของ
เมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยโุ รป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับ
วิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีส่ ะท้อนบนผิวน้ า ของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีก
ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่ ่งเสียงดนตรีต้อนรับ
ท่ าน ภายในอาคารท่ านจะได้ช มวิว ัฒ นาการของกล่ อ งดนตรีแ ละกล่ อ งดนตรีโบราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีท่ที ่านชื่นชอบหรือจะเลือกจัดทากล่อง
ดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณทีต่ งั ้ เด่น
อยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ อี ายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญ
อันดับ 5 ของญี่ป่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่ างจากบรรดา
หมู่บ้านและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุน ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นา
ท่ านชม อำคำรที่ ท ำกำรรัฐ บำลเก่ ำ หรือ ท าเนี ย บอิ ฐ แดง สร้า งขึ้ น ในปี ค.ศ.1888
สถาปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ มนามา
จากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ อ่ี อกแบบ
อาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารทีใ่ หญ่และสูง
ทีส่ ุดในญี่ป่ นุ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึน้ มาใหม่ ใน
ปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ป่ ุน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่มหำวิ ทยำลัย ฮอกไกโด เพื่อชม
ความงามและสัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้เปลีย่ นสี ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัยฮอก
ไกโดแห่งนี้ จะมีถนนเส้นเล็กๆ ที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยที่ผลัดสีเป็ นสี
เหลืองอร่าม งดงามจับตา และเป็ นสถานทีย่ อดนิยมของชาวญี่ป่ นุ ทีจ่ ะมาชมความงามของ
ใบไม้เปลีย่ นสี (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ หากใบไม้ยงั ไม่เปลีย่ นสี หรือใบไม้ร่วงแล้ว จะพา
ทุกท่านไปเดินเล่นที่สวนโอโดริแทน) จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนุกิและย่ำนซูซูกิ
โน่ เป็ นย่ า นที่ร วบรวมร้า นค้ า ต่ า งๆ กว่ า 200 ร้า นค้ า ท่ า นสามารถช้ อ ปปิ้ งสิน ค้ า
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไป
จนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซู กิโน่ แหล่ งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้า น
สาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญีป่ ่ นุ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่

นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
วันที่ห้ำ

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่ำนเอง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ทีอ่ าคาร JR TOWER เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ุดในซัป
โปโร ตัง้ อยู่ติด กับ สถานี รถไฟเจอาร์ ซัป โปโร เป็ นทัง้ ห้า งสรรพสิน ค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้ อยู่ท่ชี นั ้ 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง
160 เมตร จึง มองเห็น ทิว ทัศ น์ เ หนื อ เมือ งซัป โปโรได้ ก ว้า งไกลสวยงามทัง้ กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟ
จากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึง่ ทีช่ นั ้
10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึง่ มีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมน
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ในย่านซูซูกโิ น่ นอกจากนี้ยงั มีจุดชมวิ วกลำงคื นที่ ภเู ขำโมอิ วะ วิวกลางคืนของที่น่ีนัน้
ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ป่ ุน ท่านสามารถขึน้ ไปบน
ยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มี
หมู่บ้ำนประวัติศำสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชม นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดิน
ทางเข้าเยี่ยมชมและสักการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้าที่เป็ นศูนย์รวมจิต ใจของชาว
เกาะฮอกไกโด
(ไม่มรี ถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ)
กลำงวัน - คำ่ อิ สระรับประทำนอำหำรมื้อกลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตำมอัธยำศัย
ไม่ว่ำจะเป็ นเมนูซีฟ้ ดู , เจงกิ สข่ำน(เนื้ อแกะย่ำง), รำเม็ง, ของหวำน ฯลฯ
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
วันที่หก

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังมือ้ อำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
เดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

10.30น.
15.30น.

กำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตุลำคม 2561
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อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

53,500.- บำท

27,500.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

48,500.- บำท

24,700.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

40,500.- บำท

20,600.- 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 วรรณภูม ิ
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
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
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3.

4.
5.
6.

-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
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
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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
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
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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 งไปสนามบิ น
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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