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HOKKAIDO SNOW
WITH ICE BREAKER SHIP
5DAYS
DAYS 4NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี# ปุ่น
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
ซัปโปโร

สกีรีสอร์ท
อาซาฮีคาว่า

โซอึนเคียว

สัม ผัส บรรยากาศ ตลาดปลายามเช้ า , ชมสถาป ตั ยกรรมอัน สวยงามของ
อาคารที# ทาํ การรัฐบาลเก่า ทีรูจ้ กั กันในนามทําเนียบอิฐแดง,
แดง ช้อปปิ งแบรนด์
ดังในราคาสบายกระเป๋าทีมิ ตซุย เอาท์เล็ท และช้อปปิ งกันต่ อทีย่ านทานู กิ
และย่ย่านซูซูกิโน่
ให้ท่านสนุ
สนุ กไปกับการเล่
การ นกระดานเลือนหิ มะ หรือเลือกสนุ กกับกิจกรรมหน้ า
หนาวของทางสกี
ของทางสกีรสี อร์ต
ลิมรสสุดยอดราเม็งขึนชือของเมืองทีหมู่บ้านราเม็ง, เยียมชมเหล่าสัตว์ต่างๆ
ทียกขบวนกันมาเรียกรอยยิมและแสงแฟลชจากผูเ้ ข้าชมทีสวนสัตว์อาซาฮียาม่า,
เพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้าของฝากทีอิ ออน มอลล์
ชมความงดงาม
ชมความงดงามของนํ
-าตกริ วเซย์ & นํ-าตกกิ งกะ ซึงติดอันดับ 1 ใน 100 ของ
นําตกญีปุน่ ทีสวยทีสุด

มอนเบทสึ

สัมผัสประสบการณ์ นัง# เรือตัดนํ-าแข็งที#ทะเลโอคอตส์

โอตารุ

เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
ของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถีถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่นแต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก,
ตก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี

พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปู + ออนเซ็น 1 คืน + ล่องเรือตัดนํ-าแข็ง
HOKKAIDO SNOW WITH ICE BREAKER SHIP 5DAYS 4NIGHTS BY TG ON JAN-MAR
JAN
2019
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กําหนดการเดินทาง
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561
17-21 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
3-7 / 10-14 มีนาคม 2561
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

05.00 น.

พร้อมกันที#สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน- ที# 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื#อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน- ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี#ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที#ยวบิ นที# TG680
เดิ นทางถึงสนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี#ปนุ่
หลังจากผ่านขัน- ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุน่
ผังเมืองซัปโปโรมีล กั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่ างจากบรรดาหมู่บ้านและเมือง
ทัวไปในญีปุ่น ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผังเมืองจึง
ถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
รับประทานอาหารคํา# ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที#พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

08.00 น.
16.25 น.

คํา#

วันที#สอง

ซัปโปโร >> ลานสกีไดนาสตี- >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเม็ง >>
สวนสัตว์อาซาฮียาม่า >> โซอึนเคียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที#พกั
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08.00 น.

เที#ยง
บ่าย

คํา#

นํ าท่านออกเดินทางสู่ ไดนาสตี สกี รีสอร์ต อิสระให้ท่านได้สนุ กสนานกับกิจกรรม
กระดานเลื"อนหิมะบนเนินทีปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวโพลน หากท่านต้องการเข้าร่วม
กิจกรรมอื"นๆ ของทางสกีรสี อร์ท อาทิ สกี, สโนว์ ราฟติ'ง ฯ ท่ านต้ องชําระค่ากิ จกรรม
เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ (รายการอาจมีการเปลีย" นแปลงสถานทีเ" ล่นกระดานเลื"อน
หิมะ ได้ตามความเหมาะสม) จากนัน นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมืองทีขึน
ั นตก เพือนําท่านเข้าชม หมู่บ้านราเม็ง
ชือว่ามีโอโซนทีดีทสุี ดของเกาะฮอกไกโดฝงตะวั
หมู่บา้ นทีได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชือดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิ ด
ให้บริก ารครังแรกเมือปี ค .ศ.1996 ซึงราเม็ง ในสไตล์อ าซาฮีค าว่ า นี เกิด ขึนภายหลัง
สงครามโลกครังที 2 ชาวอาซาฮีค าว่ า พยายามสร้า งเอกลัก ษณ์ ข องตัว เองโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพือให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีมีอยู่ก่อนหน้า
นี จนในทีสุดก็เป็ นทียอมรับ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง
นํ าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนีเปิ ดขึนเมือปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัตว์ยอดนิยมอันดับหนึงและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีหาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนียัง
ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงหมดของญี
ั
ปุ่น ทังในเรืองของการออกแบบให้เข้า
กับสิงแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนือทีอันกว้างใหญ่ ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริง ๆ
สัมผัสกับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น “หมีขวโลก
ั
หนือ”, นกเพนกวิน, นกกระเรียน, แมวนํ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสนี ํ าตาล และ
ยังมีสตั ว์น้อยใหญ่อกี มากมายทีรอคอยการมาเยียมเยียน ได้เวลาอันสมควร นํ าท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ โซอึนเคียว หรือทีภาษาญีปุน่ แปลว่า “ช่องเขาก้าวสู่เมฆ”
นําท่ านเข้าสู่ที#พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว
รับประทานอาหารคํา# ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ !! ให้ท่านได้อิ#มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
ผ่อนคลายกับการแช่นํ-าแร่ธรรมชาติ ที#อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที#มีสรรพคุณในการ
รักษาโรคต่ างๆ ซึ#งเชื#อกันว่า ถ้าได้แช่ นํ-าแร่แล้วจะทําให้ ผิวพรรณสวยงามและ
ช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ-น
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วันที#สาม

โซอึนเคียว >> นํ-าตกกิ งกะ & ริ วเซย์ >> มอนเบ็ทสึ >> >> ล่องเรือตัดนํ-าแข็ง >>
อาซาฮีคาว่า >> อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที#พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ นํ- าตกกิ งกะและนํ-าตกริ วเซย์ นํ าตกกิงกะถูกเรียกอีกชือว่านํ าตกสี
เงิน เพราะในฤดูรอ้ นจะเห็นนํ าไหลเป็ นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้ายดูอ่อนช้อย
งดงาม จนมีผู้ให้สมญานามว่าอนนะดะกิหรือนํ าตกผู้หญิง ส่วนนํ าตกริวเซย์ทอยู
ี ่ใกล้ๆ
กันก็ได้รบั สมญานามว่าโอะโตะโกะดะกิหรือนํ าตกผูช้ าย เพราะลักษณะของเส้นนํ าตกที
ใหญ่กว่า เมือไหลออกมาจากช่องภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ าย นํ าตกแห่งนีได้รบั
การคัดเลือกให้ตดิ อับดับ 1 ใน 100 แห่งของนํ าตกทีสวยงามทีสุดของญีปุ่น โดยในช่วง
ฤดู ห นาวนั นนํ าตกจะกลายเป็ น นํ าแข็ ง ยามเมือสะท้ อ นแสงแดดทํ า ให้ เ กิ ด แสง
ระยิบระยับมีความสวยงามไปอีกแบบ จากนัน นํ าท่านออกเดินทางสู่เมืองมอนเบ็ทสึ
เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองท่าสําคัญและติดกับทะเลโอ
คอตส์ ซึงเป็ นเมืองทีอุดมไปด้วยอาหารทะเลสดๆ คุณภาพสูง รสชาติอร่อย เป็ นเมือง
ศูนย์กลางการวิจยั ในระดับสากลในการจัดงานประชุมเกียวกับทะเลนําแข็ง
เที#ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือตัดนํ- าแข็ง (Ice Breaker) โดยแผ่นนํ าแข็ง
ขนาดใหญ่ นันได้ล อยมาจากขัวโลกเหนือลงมายังบริเวณทะเลโอคอตส์ ในช่ วงเดือ น
กุมภาพันธ์จะพบแผ่นนํ าแข็งมากทีสุด โดยบริเวณใต้ท้องเรือด้านหน้ านันจะมีอุปกรณ์
คล้ายสว่านยักษ์ตดิ ตังอยู่ เมือเรือล่องไปชนกับแผ่นนํ าแข็ง สว่านก็จะตัดแผ่นนํ าแข็ง
ขนาดยักษ์ไปเรือยๆ ทําให้เรือสามารถล่องต่อไปได้ และในบางครังก็จะมีเหล่าสัตว์ขวั
โลกเหนือลอยมาพร้อมแผ่นนําแข็งด้วยอาทิเช่นแมวนําและนกอินทรียท์ ะเล
(หมายเหตุ : การล่องเรือและปริ มาณแผ่นนํ-าแข็งขึ-นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในวันนัน- ๆ หากเรือ
ไม่สามารถออกเดิ นทางได้ ทางบริ ษทั จะพาท่านไปโอคอตส์ ทาวเวอร์ แทน)
จากนัน นํ าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอาซาฮี คาว่า นํ าท่านช้อปปิ' งที"อิออน มอลล์ อา
ซาฮี ค าว่ า อิส ระให้ท่านได้ช้อ ปปิ' ง สินค้าอุ ปโภคบริโ ภคมากมาย อาทิเ ช่ น ชาเขีย ว
กาแฟ ขนมต่างๆ ของใช้ในบ้าน เครือ" งสําอางค์ ฯลฯ
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คํา

อิ สระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับเที ยบเท่า 3 ดาว

วันที#สี#

อาซาฮีคาว่า >> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ซัปโปโร >> ช้อปปิ- งย่านซูซูกิโน่ และทานูกิ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที#พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือ
ของประเทศญีปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์รงิ จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมือง
โอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิว
แสนโรแมนติคของโกดังเก่ าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถ
เลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือสมัยก่อนได้อกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่งเสียงดนตรีต้อนรับ
ท่าน ภายในอาคารท่ านจะได้ชมวิวฒ
ั นาการของกล่อ งดนตรีแ ละกล่อ งดนตรีโ บราณ
หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซือกล่องดนตรีทท่ี านชืนชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่อง
ดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนียังมีนาฬิกาไอนํ าโบราณทีตัง
เด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีมีอายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้
เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร พาท่านช้อปปิ งที ย่านทานุกิโคจิ
และย่านซูซูกิโน่ ทีรวบรวมร้านค้าต่ างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ทนีี ทีเดียว
ท่องเทียวได้ตงแต่
ั หวั คําจนถึงเทียงคืน เพราะเป็ นแหล่งท่องเทียวสําหรับนักท่องราตรี
อีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารคํา# ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที#พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

เที#ยง
บ่าย

คํา#
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วันที#ห้า

ซัปโปโร >> ที#ทาํ การรัฐบาลเก่า >> ตลาดปลายามเช้า >> มิ ตซุย เอาท์เล็ต
>> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านชม อาคารที# ทาํ การรัฐบาลเก่ า หรือทําเนียบอิฐแดง สร้างขึนในปี ค.ศ.1888
สถาปตั ยกรรมนีถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลียม
นํ ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน
ผูท้ ออกแบบอาคารนี
ี
เป็ นสถาปนิกท้องถินและใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนีเคยเป็ น
อาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุน่ และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทํา
ให้ต้องสร้างขึนมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม
และใช้สําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญีปุ่น จากนัน' นํ าท่านออก
เดินทางสู่ตลาดปลายามเช้า พาท่านเดินเล่นสัมผัสกับบรรยากาศของตลาดปลาย่านใจ
กลางเมือ ง แหล่ ง รวมร้า นขายอาหารทะเลสายพัน ธุ์ต่ างๆ ทัง' แบบสดและแบบแห้ง
ตลอดจนสาหร่ายนานาชนิดให้ท่านได้เลือกซือ' กลับไปเป็ นของฝาก
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ'งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที" มิ ตซุย เอาท์เล็ต ปาร์ค โดยมี
สินค้าจากแบรนด์ดงั พร้อมใจกันลดราคา อาทิเช่น 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, Callaway, Tempur, Lego, Reebok, Asics, G-Shock, Fossil,
Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีข" าย

เที#ยง
บ่าย

ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ทีม" าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้งหรือแม้กระทัง"
ขนมของฝากต่างๆ

18.00 น.
23.50 น.

ได้เวลาอันสมควร นําท่ านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื#อทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เที#ยวบิ นที# TG681
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทาง
13-17 / 20-24 / 27-31 มกราคม 2561
17-21 / 24-28 กุมภาพันธ์ 2561
3-7 / 10-14 มีนาคม 2561
ราคารวมตั Zว
เครื#องบิ น

ราคาไม่รวมตั Zว
เครื#องบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

48,900.- บาท

24,000.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,000.- บาท

21,600.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

36,600.- บาท

18,000.- บาท

สําหรับท่ านที# ต้องการพักเดี#ยว
เพิ# มท่ านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี- รวมรายการทัวร์ ค่าตั Zวเครื#องบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง- จะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 25 ท่านขึ-นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ\ ในการเลื#อนการเดิ นทางหรือเปลี#ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที# ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้ าหรือออกนอกประเทศนัน- ๆ
ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ\ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ ตั Zวเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที# พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที# ก่อนซื- อตั Zวเดิ นทางภายในประเทศ เพื#อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คนํ-าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที# ท่านใช้ เนื# องจากการกําหนดนํ-าหนักสัมภาระของสายการบิ น
HOKKAIDO SNOW WITH ICE BREAKER SHIP 5DAYS 4NIGHTS BY TG ON JAN-MAR 2019
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ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่ างประเทศ ขึ-นอยู่กบั การกําหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง- นี- ทางบริ ษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสี ยหายที# เกิ ดขึ-น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่ นร้านอาหาร
สถานที# ท่องเที# ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษัทฯ จะไม่คืนเงิ นค่ าบริ การใน
ส่ วนนั น- ให้
อัตราค่ าบริ การนี- รวม
1. ค่ าตั Zวโดยสารเครื#องบิ นไป-กลับ ชัน- ประหยัด
2. ค่ านํ-าหนักสัมภาระที# มาพร้อมกับตั Zวเครื#องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้ นํ-าหนั กสัมภาระ 30 กิ โลกรัม/ท่ าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชี ย เอ็กซ์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่ าน และสัมภาระ
ถือขึ-นเครื#องได้ ท่านละ 2 ชิ- นเท่ านั น- (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้ วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้ นํ-าหนักสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ-นเครื#องได้ ท่านละ 2 ชิ- น นํ-าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่ าที# พกั ห้ 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 ที#ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ 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 องดับเบิ- ล ห้ องพักสําหรับ 2 ท่ าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้ องทริ ปเปิ- 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 จ่ายของมัคคุเทศก์ที#คอยอํานวยความสะดวกให้ 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 ทัง- นีเป็ นไปตามเงื#อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่ าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตาํ# กว่ า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ-นไป จะได้ รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ#งเดี ยว ***
7. ค่ าภาษี นํ-ามัน ที# สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที# 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่ านต้ องชําระ
เพิ# มเติ ม ในกรณี ที#ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ# มภายหลังจากที# ท่านได้ ทาํ การ
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จองทัวร์แล้ว
8. ภาษีมูลค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3 %
อัตราค่ าบริ การนี- 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-เครื#องดื# ม นอกเหนื อจากรายการ ค่ าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่ าใช้ จ่ายอื# นๆ ที# มิได้ คาดคิ ด เช่ น การปรับค่ านํ-ามันหรืออื# นๆ ที# มิได้ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ านํ-าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที#เกิ 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 านํ-าดื# มระหว่ างทัวร์ (ไม่ได้ บริ การนํ-าดื# มระหว่างทัวร์)
7. ค่ าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื#อนไขการชําระเงิ 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 มิฉะนัน' ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jในการคืน
เงินมัดจําทัง' หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ jในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ' หมด
3. กรณีทก"ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร" ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย" วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั [วเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ\ ในการเปลี#ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง- นี- ขึ-นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คํานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่ านเป็ นสําคัญที# สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี# ปุ่น / 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 ไม่ว่าจํานวนทัง- หมดหรือบางส่ วน นอกจากนี- ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ\ ในการ
เปลี#ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง- นี- ขึ-นอยู่กบั อัตราแลกเปลี#ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที#เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษัทสามารถคื นเงิ นมัดจําหรือค่ าทัวร์
ได้ กต็ ่ อเมื#อทางสายการบิ นและโรงแรมที# พกั ได้ ทาํ การพิ จารณาคื นเงิ นส่ วนนั น- ให้ แล้ ว
เท่ านัน3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่ างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ-นและมีเหตุทาํ 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 ดขึ-นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่ าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที# ท่านได้ ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในข้อตกลงและเงื#อนไขต่ างๆ ที# ทางบริ ษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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