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HOKKAIDO SONGKRAN
7DAYS
DAYS 5NIGHTS BY TG

VTG ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น
ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โนโบริ เบทสึ
โทยะ

โอตารุ

เพลิดเพลินกับความน่ ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวินที มารีน ปาร์ค นิ กซ์,
หุบเขาจิ โกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึงยังคงมีควันพวยพุ่งจากนํ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของ
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที
ทีตังอยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยียมชม ฟาร์มหมีสีนํ,าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ นเมื
ื องฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
นังกระเช้ าไฟฟ้ าสู่เขาอูสุ เพือชมทิวทัศน์ภเู ขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ,
ขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
ดืมดํากับธรรมชาติและลําธารนํ าแสนบริสุทธิ 'ทีสวนฟุคิดาชิ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ
ของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถีถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุน่ แต่กลับสวยงามด้วย
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ซัปโปโร

สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
อิสระช้อปปิงทีอิ ออน มอลล์
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า ทีรูจ้ กั กันในนาม
ทําเนียบอิฐแดง, สักการะสิงศักดิ 'สิทธิ ' ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เข้าสักการะองค์
พระใหญ่ไดบุทสึ ทีใหญ่ทสุี ดในเกาะฮอกไกโด, ชิมและช้อปอาหารทะเลสดๆ
ทีตลาดปลา, ช้อปปิ! งสินค้าแบรนด์ดงั ทีมิ ตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, เพลิดเพลิน
กับการช้อปปิงทีย่านทานูกิและซูซูกิโน่ และอิ สระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

กําหนดการเดินทางวันที 12-18 เมษายน 2562
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันทีสนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน, 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน, ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบิ นไทย
เทียวบิ นที TG670

23.45 น.

วันทีสอง

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํ,ามารีน ปาร์ค นิ กซ์
>> จิ โกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ

08.30 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปุ่ น หลัง จากผ่ า น
ขัน, ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองทีมีแหล่งนํ าพุรอ้ นธรรมชาติทมีี ชอเสี
ื ยงแห่งหนึงของเกาะฮอกไกโด นํ า
ท่ า นเข้า ชม มารี น ปาร์ค นิ กซ์ พิพ ิธ ภัณ ฑ์ส ัต ว์ นํ าในปราสาทโบราณสไตล์ ยุ โ รป
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นําแห่งนีมีชอเสี
ื ยงอย่างมาก นอกจากท่านจะได้พบกับสัตว์ทะเลสีสนั
สวยงามนานาชนิด เช่นปลาฉลาม ฝูงปลาซาร์ดนี กว่า 10,000 ตัวแหวกว่ายอยู่ในแท๊
งค์กระจกขนาดใหญ่ หรือฝูงแมงกระพรุนจํานวนมาก ท่านยังสามารถชมขบวนพาเหรด
นกเพนกวินทีสุดแสนจะน่ ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือม หรือจะเข้าชมโชว์แมวนํ า หรือ
โชว์ปลาโลมาก็น่ารักไม่แพ้กนั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง
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บ่าย

คํา

นํ าท่ านชมความมหัศ จรรย์ของธรรมชาติทีจิ โ กขุด านิ บ่ อ โคลนเดือ ดทีธรรมชาติไ ด้
สร้างสรรค์ขนึ ซึงเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุ่งขึนมารวมตัว
กันจนเกิดเป็ นแอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื,ออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ,าแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุที
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ งเชื อกัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ, า แร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ,น

วันทีสาม

โทยะ >> นังกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมี >> สวนฟุคิดาชิ >> โอตารุ
>> อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซงั เพือขึ,นกระเช้ 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 มั ผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีส ี
นํ าตาลนับ 100 ตัว ทีใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญีปุ่นนีจะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน ชาวไอนุ เชือกันว่าหมีสนี ําตาลนีถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนฟุคิดาชิ ซึงมีบ่อนําพุรอ้ นธรรมชาติทเกิ
ี ดจากการละลายของหิมะ
จากภูเขาโยเทย์ บ่อนําพุรอ้ นแห่งนีเป็ นหนึงในร้อยบ่อนํ าพุทมีี นําทีสะอาดบริสุทธิ 'ทีสุดที
ได้รบั คัดเลือ กจากกระทรวงสิงแวดล้อ มของญีปุ่น อิส ระให้ท่านได้ถ่ ายรูปท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั สวยงามตามอัธยาศัย จากนันนํ าท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงใน
เมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการ
ขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of
the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวใน
สไตล์ยุโรป นํ าท่านช้อปปิ งที ห้ างอิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าอุปโภค
บริโภคแบรนด์ญีปุ่นมากมาย รวมถึงซือสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็ นขนมญีปุ่นโบราณ
ช็อคโกแลต กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคียว, ผลไม้ ไปจนถึงเสือผ้า เครืองสําอางค์ฯลฯ

เทียง
บ่าย
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อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันทีสี

โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >>
>> ทีทําการรัฐบาลเก่า >> ช้อปปิ, งทานุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่ าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ
คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมือสมัยก่ อนได้ อีกด้ วย จากนั นพาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ล่ อ งดนตรี ทีส่ ง เสีย งดนตรีต้ อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ า นจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือก
ซือกล่องดนตรีทท่ี านชืนชอบหรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนียังมีนาฬิกาไอนํ าโบราณทีตังเด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีมี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริ การท่านด้วยเซ็ทอาหารญีปุ่ น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัวไปในญีปุน่ ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผัง
เมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นํ าท่านชม
อาคารที ทํ า การร ฐั บาลเก่า หร อื ทํ า เนีย บอ ฐิ แดง สร า้ งขึ นในปี ค .ศ.1888
สถาป ตั ยกรรมนี ถือ เป็ น สัญ ลัก ษณ์ข องเมือ งซัป โปโร สไตล์ก ารสร้า งของโดมแปด
เหลียมนํ ามาจากรัฐแมสซาชูเ สทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อ สร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผูท้ ออกแบบอาคารนี
ี
เป็ นสถาปนิกท้องถินและใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นีเคยเป็ นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูก
ไฟไหม้ทําให้ต้องสร้างขึนมาใหม่ในปี ค .ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อ นุ รกั ษ์ไว้เ ป็ นสมบัต ทิ าง
วัฒนธรรมและใช้สําหรับต้อ นรับบุค คลสําคัญ ทางการเมือ งของรัฐบาลญีปุ่น จากนัน
อิสระให้ท่านช้อปปิงทีย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็ นย่านทีรวบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า
200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่

เทียง
บ่าย
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วันทีห้า

แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทังร้านสําหรับครอบครัวหรือร้านกินดืมแบบคนญีปุ่น และ
ยังเป็ นแหล่งท่องเทียวยามราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว
อิ สระท่องเทียวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทียวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ งได้
อย่างเต็มอิมหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ทีอาคาร JR TOWER เป็ นตึกทีสูงทีสุดใน
ซัปโปโร ตังอยู่ตดิ กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทังห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตังอยู่ทชัี น 38 เรียกว่า T38 ทีระดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์ เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงอยู
ั ่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึง
ทีชัน 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่ า นซู ซู กิโ น่ นอกจากนี ยัง มีจุด ชมวิ ว กลางคื น ที ภูเ ขาโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของทีนีนันติดอันดับ 1 ใน 3 สถานทีทีวิวกลางคืนสวยทีสุดในประเทศญีปุ่น
ท่านสามารถขึนไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิล คาร์ หรือหากต้องการท่องเทียว
เชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยียมชม
(ไม่มีรถบัสบริ การ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ)
กลางวัน - คํา อิ สระรับประทานอาหารมื,อกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟด,
ู้ เจงกิ สข่าน(เนื, อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นําท่ านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่ า 3.5 ดาว

วันทีหก

ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >>
มิ ตซุยเอาท์เล็ต >> ยูบาริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที)พกั
นํ าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรือเดิมชือศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลียนชือ
เพื อให้ ส มกั บ ความยิ งใหญ่ ข องเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ า แห่ ง นี ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ม ี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้
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กลางวัน
บ่าย

คํา)

วันที)เจ็ด
เช้า
10.30 น.
15.30 น.

สิงศักดิ 'สิทธิ 'และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชือกันว่าศาลเจ้าชินโตแห่งนีจะ
คอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข จากนันนํ าท่านเลือกชมสินค้า
สดๆ จากทะเลที ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโด หรือจะลองเมนู ซูชิ ซาชิมจิ าก
ร้านค้าต่างๆ หรือจะเป็ นหอยเชลล์และหอยเม่นย่างร้อนๆ ให้ท่านได้ลม!ิ ลองตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารมือ, กลางวันตามอัธยาศัย
นํ า ท่ า นเข้า เยียมชมและสัก การะองค์ พ ระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ อาตามะไดบุ ท สึ ที
ประดิ ษ ฐานอยู่ ท่ า มกลางเนิ น เขาที เต็ ม ไปด้ ว ยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่ ง ด้ ว ย
สถาปตั ยกรรมแบบนํ าสมัยทีดูเรียบง่าย แต่ สวยงามและมีเอกลักษณ์ ทีออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อันโด สถาปนิกทีมีชอเสี
ื ยงของญีปุ่นผู้ออกแบบสถานทีต่างๆ ของญีปุ่น
มากมาย อาทิเช่น โอโมเตะซันโดะ ฮิลล์, สถานีรถไฟ ชิบุย่า ฯลฯ จากนันอิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งกันต่อกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที Mitsui Outlet Park ทีพร้อมใจกัน
ลดราคาสินค้าอาทิเช่น 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 ฯลฯ และบริเวณ
ด้านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีขายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่ างๆ ทีมาจาก
ผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่ว่าจะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของฝากต่างๆ
ได้ เวลาอันสมควร นํ า ท่ า นเดิ นทางสู่ เมื อ งยู บาริ เพื อนํ า ท่ า นเข้ าสู่ ที พัก ระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคํา) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื-ออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นํ-าแร่ ที) อดุ มไปด้วยแร่ธาตุที)
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ) ง เชื) อ กัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ- า แร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ-น
ยูบาริ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังมือ, อาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพือทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG671
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ
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กําหนดการเดินทางวันที 12-18 เมษายน 2562
ราคารวมตั hว
เครืองบิ น

ราคาไม่รวมตั hว
เครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่ านละ

63,900.- บาท

29,600.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

57,600.- บาท

26,600.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

47,900.- บาท

22,300.- บาท

สําหรับท่ านที ต้ องการพักเดียว
เพิ มท่ านละ

11,900.- บาท

11,900.- บาท

อัตราค่าบริ การ

**ราคานี, รวมรายการทัวร์ ค่าตั hวเครืองบิ น**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครัง! จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึ!นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน! ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ?ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ั Aวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือ! ตั Aวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ! าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ! าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน! อยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง! นี!ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน!
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน! ให้
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อัตราค่าบริ การนี- รวม
1. ค่าตั Aวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชัน! ประหยัด
2. ค่านํ!าหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตั Aวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้น!ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น!ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น!ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน!
เครืองได้ท่านละ 2 ชิน! เท่านัน! (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีมี 3 เตียงเดียวและบางโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีททางโรงแรมไม่
ี
สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล! ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ!ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดียว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง! นี!เป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขน!ึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึงเดียว ***

7. ค่าภาษีน!ํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิมเติม
ในกรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่ าเพิ ม 7% และหัก ณ ที จ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี- ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุ ญาตทีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ! ามันหรืออืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ!าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
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5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านํ!าดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ! าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื)อนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที)เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการ
3. กรณี ทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทําการหรือน้ อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็ม
จํานวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้ เงือนไขการชําระเงิ นแบบการจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน! ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการคืน
เงินมัดจําทัง! หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ! หมด
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตั Aวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ?ในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง! นี!ขน!ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่ านเป็ นสํ าคัญ ทีสุ ด ทางบริษัท ฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่ อ การห้า มออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีปุ่น / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
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และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง! หมดหรือบางส่วน นอกจากนี!ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ?ในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง! นี!ขน!ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนัน! ให้แล้วเท่านัน!
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน! และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ?ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึ!น นอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที)ท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื) อ นไขต่ า งๆ ที) ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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