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HOKKAIDO HAKODATE

SAKURA
5DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญีปุ่ น ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
โนโบริ เบทสึ
โทยะ
ฮาโกดาเตะ

โอตารุ
ซัปโปโร

หุบเขาจิ โกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึงยังคงมีควันพวยพุ่งจากนํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของ
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที
ทีตังอยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยียมชม ฟาร์มหมีสีนํ2าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ นเมื
ื องฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
นังกระเช้ าไฟฟ้ าสู่เขาอูสุ เพือชมทิวทัศน์ภเู ขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
ชมซากุ
ซากุระที สวนโกเรี
สวน ยวคาขุ ป้อมปราการรูปดาว 5 แฉกชือดัง, ช้อปปิ งย่าน
โกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่ อายุกว่าร้อยปี ทท่ี าเรือริมทะเล,
ทะเล นังกระเช้ าสู่ภเู ขา
ฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน, ช้อปปิ งสินค้าของฝาก
ทีอิ ออน มอลล์
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
ของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถีถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุน่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก,
ตก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
สักการะสิงศักดิ .สิทธิ . ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลิดเพลินกับการช้
การ อปปิ งทีย่าน
ทานูกิและย่
ละ านซูซูกิโน่

พิ เศษ!!!
ศษ พักโรงแรมออนเซ็น 2 คืน
HOKKAIDO HAKODATE SAKURA 5DAYS 3NIGHTS BY TG 27APRIL – 1MAY 2019 (REVISED2
2 - 17 JAN’19)
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กําหนดการเดินทาง วันที 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
27 เม.ย.62

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน2 ที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน2 ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย
เทียวบิ นที TG670

23.45 น.

28 เม.ย.62

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ >>
นังกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมีสีนํ2าตาล

08.30 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน2 ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองทีมีแหล่งนํ าพุรอ้ นธรรมชาติทมีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด นํ า
ท่ า นชมความมหัศ จรรย์ ข องธรรมชาติทีจิ โ กขุ ด านิ บ่ อ โคลนเดือ ดทีธรรมชาติไ ด้
สร้างสรรค์ขนึ ซึงเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุ่งขึนมารวมตัว
กันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซงั เพือขึ2นกระเช้ าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิ วทัศน์ ภเู ขา
ไฟโชวะ (โชวะชิ นซัง) ภูเขาไฟทีเกิดจากการสันสะเทือนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943
(หรือปี โชวะของญีปุ่น ซึงเป็ นทีมาของชือเรียกภูเขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พ ิภพได้ด ัน
พืนดินสูงขึนมาเรือยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้
ในปจั จุบนั และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน
บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะ
ได้พบกับ ฟาร์มหมี โชวะชิ นซัง ให้ท่านได้ส ัมผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีส ี
นํ าตาลนับ 100 ตัว ทีใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญีปุ่นนีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน ชาวไอนุ เชือกันว่าหมีสนี ําตาลนีถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
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นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื2ออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ2าแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุที
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ งเชื อกัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ2 า แร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ2น

29 เม.ย.62

โทยะ >> ฮาโกดาเตะ >> ชมซากุระทีสวนโกเรียวคาขุ >> โกดังอิ ฐแดง >>
อิ ออน มอลล์ >> ขึ2นกระเช้ าชมวิ วบนเขาฮาโกดาเตะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่ านออกเดินทางสู่ เมื อ งฮาโกดาเตะ อดีต เมือ งท่ าสํา คัญ ของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตูทเปิ
ี ดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญีปุ่น ชมความงามของตัว
เมืองทีมีทงั ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทังโบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ทีมีความงดงาม นํ าท่าน
เข้าชม สวนโกเรียวคาขุ ซึงเป็ นจุดชมซากุระทีมีชอเสี
ื ยงอีกแห่งหนึงของประเทศญีปุ่น
เนืองจากมีต้นซากุระปลูกอยู่ภายในสวนกว่า 1,600 ต้น ป้อมโกเรียวคาขุเป็ นอดีตป้อม
ปราการรูปดาวสไตล์ตะวันตก ทีมีอายุมากกว่า 150 ปี ครังหนึงเคยถูกใช้เป็ นสํานักงาน
ของรัฐ บาลทีบริห ารงานโดยซามู ไ ร และป จั จุ บ ัน ยัง ได้ ร บั เลือ กให้ เ ป็ น สถานทีทาง
ประวัติศ าสตร์แห่ งพิเศษของญีปุ่นอีก ด้ว ย (ไม่รวมค่ าขึ2 นชมหอคอย โกเรีย วคาขุ
ทาวเวอร์และค่าเข้าชมภายในอาคารพิ พิธภัณฑ์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินเล่นที โกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ทท่ี าเรือริมทะเล โกดังแห่งนี
ถู ก สร้า งตามแบบตะวันตกด้ว ยอิฐ แดง ป จั จุ บนั โกดัง จํา นวน 5 หลัง ได้ด ัด แปลงให้
กลายเป็ นร้านค้าขายของทีระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอืนๆ มากมาย ทําให้เป็ น
ย่า นช้อ ปปิ งทีสามารถเดิน เล่ น เลือ กซือของฝากและชมวิว ท่ า เรือ ไปพร้อ มๆกัน ได้
จากนันนําท่านสู่อิออน มอลล์ อิสระให้ท่านเลือกซือสินค้าอุปโภคบริโภคทีชาวญีปุ่นใช้
ในชีวติ ประจําวัน อาทิของใช้ในบ้าน อาหาร ขนม ชา ฯลฯ จากนันนํ าท่าน นังกระเช้ าสู่
ภูเขาฮาโกดาเตะ เพือชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึงเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน
และเคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวทีมีววิ กลางคืนสวยทีสุดในญีปุ่น ถ้าไม่ได้มาชม
ถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
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คํา

นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื2ออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ2าแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุที
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ งเชื อกัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ2 า แร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ2น

30 เม.ย.62

ฮาโกดาเตะ >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ช้อปปิ2 งทานุกิโคจิ และซูซูกิโน่

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอน
เหนื อของประเทศญีปุ่น ในสมัยก่ อนใช้ในการขนถ่ ายสินค้าต่ างๆ และทําการประมง
โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมน
ติคของเมืองโอตารุ ด้วยการสรรสร้างอย่ างลงตัวในสไตล์ยุ โรป พาท่ านเก็บภาพความ
ประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ คลองโอตารุ คลองสาย
วัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยัง
สามารถเลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือสมัยก่อนได้
อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริ การท่านด้วยเซ็ทอาหารญีปุ่ น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
พาท่ านเพลิด เพลินไปกับ เสียงเพลงจาก พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่ อ งดนตรี ทีส่ ง เสีย งดนตรี
ต้อนรับท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่อ งดนตรี
โบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือ กซือกล่อ งดนตรีทีท่านชืนชอบหรือ จะเลือ ก
จัดทํากล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนียังมีนาฬิกาไอนํ า
โบราณทีตังเด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีมีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมือง
โอตารุ ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด
ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึง
แตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไปในญีปุ่ น ซึงได้ร บั คํ าแนะนํ าและพัฒนาจาก
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ผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการ
วางผังเมืองของอเมริกา นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชือศาลเจ้าซัปโป
โร แต่เปลียนชือเพือให้สมกับความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนีถึงแม้จะ
ไม่ได้มปี ระวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่ าแก่ นับพันปี แต่ ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้
กราบไหว้สงศั
ิ กดิ .สิทธิ .และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชือกันว่าศาลเจ้าชินโต
แห่งนีจะคอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข และในช่วงฤดูใบไม้
ผลินัน ท่ านจะได้ชมความงามของเหล่ าต้นซากุ ระกว่ า 1,400 ต้น ทีผลิด อกออกใบ
พร้อมเพรียงกันทัวบริเวณศาลเจ้าฮอกไกโด จากนันให้ท่านช้อปปิ งทีย่านทานุกิและ
ย่านซูซูกิโน่ เป็ นย่านทีรวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ ง
สินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์
เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง
ร้านสําหรับครอบครัวหรือร้านกินดืมแบบคนญีปุ่น และยังเป็ นแหล่งท่องเทียวยามราตรี
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

01 พ.ค.62

ซัปโปโร >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังมือ2 อาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพือทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG671
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

10.30 น.
15.30 น.
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กําหนดการเดินทาง วันที 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562
ราคารวมตั \ว
เครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั \ว
เครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

54,900.- บาท

28,300.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

49,500.- บาท

25,500.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

41,300.- บาท

21,300.- บาท

สําหรับท่ านที ต้ องการพักเดียว
เพิ มท่ านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี2 รวมรายการทัวร์ ค่าตั \วเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง2 จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ2นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ^ ในการเลือนการเดิ นทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน2 ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ^ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั \วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที พักมายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที ก่อนซื2 อตั \วเดิ นทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ2าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที ท่ านใช้ เนื องจากการกําหนดนํ2าหนักสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ2นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง2 นี2 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที เกิ ดขึ2น
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4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที ท่ องเที ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น2 ให้
อัตราค่ าบริ การนี2 รวม
1. ค่ าตั \วโดยสารเครืองบิ นไป-กลับ ชัน2 ประหยัด
2. ค่ านํ2าหนักสัมภาระที มาพร้อมกับตั \วเครืองบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ2าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ2าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ2าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ2นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ2 นเท่ านั น2 (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ2าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ2นเครืองได้ ท่านละ 2 ชิ2 น นํ2าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที พักห้ องละ 2-3 ท่ าน ตามโรงแรมที ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน บางโรงแรมจัดห้ องพักที มี 3 เตี ยงเดี ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตี ยง ในกรณี ทีทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสําหรับ 3
ท่ านให้ ได้ จําเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิ น+ห้ องซิ งเกิ ล
-ห้ องทวิ น ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง
-ห้ องดับเบิ2 ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ2 ล ห้ องพักสําหรับ 3 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอี ก 1 เตี ยง
-ห้ องซิ งเกิ ล ห้ องพักสําหรับ 1 ท่ าน มีเตี ยงเดี ยว 1 เตี ยง
4. ค่ าอาหาร ค่ าเข้ าชม และค่ ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่ าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ทีคอยอํานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่ าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง2 นี2
เป็ นไปตามเงือนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตากว่
ํ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ2นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึงเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ2ามัน ที สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ มเติ ม ในกรณี ทีทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ มภายหลังจากที ท่ านได้ ทาํ การ
จองทัวร์แล้ว
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8. ภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% และหัก ณ ที จ่าย 3 %

อัตราค่ าบริ การนี2 ไม่รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดิ นทางไทย, หนังสื อเดิ นทางเล่ มสี เหลืองของคนจี นและ ค่ าทํา
ใบอนุญาตที กลับเข้ าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้ าว
2. ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครืองดื ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื นๆ ที มิ ได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ2ามันหรืออื นๆ ที มิ ได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ2าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ทีเกิ นกว่ าสายการบิ นกําหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ าประกันอื นๆ ที นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทําเพิ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที ยวบิ นล่ าช้ าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่ านํ2าดื มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ2าดื มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่ าทัวร์ส่วนที เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่ าทัวร์
เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ,ในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ,ในการ
คืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
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4. เนืองจากตั Zวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ^ ในการเปลี ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง2 นี2 ขึ2นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี ปุ่ น / การนําสิ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื อมเสี ย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที ยวบิ น ซึ งทางบริ ษัทฯ ไม่อาจคื นเงิ นให้
ท่ านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง2 หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี2 ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ^ ในการ
เปลียนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง2 นี2 ขึ2นอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ทีเกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมือทางสายการบิ นและโรงแรมที พักได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น2 ให้ แล้ ว
เท่ านัน2
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ2นและมีเหตุทาํ ให้ การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ^ ในการคื นเงิ นจนกว่ าจะได้ รบั การยื นยันว่ าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้ จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ าใช้ จ่ายที เกิ ดขึ2นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที ท่ านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไขต่ างๆ ที ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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