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HOKK
KAIDO TOMAM
MU
6D 4N BY TG
VTG ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น
ดินแดนแห่ งอาทิตย์อุทยั
โทมามุ
โนโบริเบทสึ
โทยะ

โอตารุ

สนุ กสุดเหวียงกับกิจกรรมหน้าหนาวหลากหลายที โฮชิโนะ รีสอร์ต
โทมามุ
หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่ าเกรงขาม
ของธรรมชาติ ซึงยังคงมีควันพวยพุง่ จากนําพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของ
ชมความงามของทะเลสาบโทยะที
ทีตังอยูใ่ นวนอุทยานแห่งชาติ
ชิค็อทสึ-โทยะ, เยียมชม ฟาร์มหมีสนี าตาล
ํ
ชมหมีสายพันธุ ์
พืนเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นังกระเช้าไฟฟ้ าสูเ่ ขาอูสุ เพือชม
ทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ
ของคลองโอตารุ
เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั งคลอง ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่ นแต่
กลับสวยงามด้วยสถาปั ตยกรรมตะวันตก,
ตก เพลิดเพลินกับเสียงเพลง
จากพิ
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ดืมดํากับความหวานของ โรงงานช็อคโก
แลตอิชิยะ ทีจะทําให้คุณรูส้ ึกเหมือนอยูด่ ินแดนยุโรป
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ซัปโปโร

ชมสถาปั ตยกรรมอันสวยงามของ อาคารทีทําการรัฐบาลเก่า ทีรูจ้ กั
กันในนามทําเนี ยบอิฐแดง, สักการะสิงศักดิสิทธิ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด
, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ งที ย่านทานู กิและย่านซูซูกิโน่ และอิสระ
เต็มวันในเมืองซัปโปโร

กําหนดการเดินทางวันที 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563
30 ธ.ค. 62
21.00 น.
23.55 น.

31 ธ.ค. 62

08.20 น.

เทียง

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชันที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบินไทย
เทียวบินที TG670

สนามบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> จิโกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ
นังกระเช้าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมีสีนาตาล
ํ

เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอน
การตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากรแล้ว นํ าท่านออกเดิ นทางสู่ เมื องโนโบริเบทสึ
เมืองที มีแหล่งนํ าพุรอ้ นธรรมชาติ ทีมีชือเสียงแห่งหนึ งของเกาะฮอกไกโด นํ าท่านชม
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทีจิโกขุดานิ บ่อโคลนเดือดทีธรรมชาติ ได้สร้างสรรค์ขึน
ซึงเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกํามะถันแล้วพวยพุ่งขึนมารวมตัวกันจนเกิดเป็ น
แอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา

01 ม.ค. 63

เช้า
08.00 น.

เทียง

นํ าท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซัง เพือขึนกระเช้าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ภูเขา
ไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที เกิดจากการสันสะเทื อนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943
(หรื อปี โชวะของญี ปุ่ น ซึ งเป็ นที มาของชื อเรี ยกภู เขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิ ภพได้ดัน
พืนดินสูงขึนมาเรือยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้
ในปั จจุ บนั และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน
บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มีหิมะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้
พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชินซัง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรูข้ องหมีสีนําตาล
นับ 100 ตัว ทีใกล้สูญพันธุ ์และหาดูยาก ในญี ปุ่ นนี จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั น
ชาวไอนุ เชือกันว่าหมีสีนําตาลนี ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมื ออาหารอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นาแร่
ํ ทีอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีมี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ซึงเชือกันว่าถ้าได้แช่นาแร่
ํ แล้วจะทําให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน

โทยะ>> โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>ซัปโปโร
โรงงานช็อคโกแลต >>ช้อปปิ งย่านซูซูกิโน่และทานูกิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ งในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนื อ
ของประเทศญี ปุ่ น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง โดยเฉพาะ
ปลาเฮอร์ริง จนได้ชือว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมือง
โอตารุ ดว้ ยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นํ าท่ านเก็ บภาพความประทับใจกับวิว
แสนโรแมนติ คของโกดังเก่ าที สะท้อนบนผิ วนํ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดิ นแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่ านยังสามารถ
เลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือสมัยก่อนได้อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควร พาท่านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทีส่ง
เสี ยงดนตรี ตอ้ นรับ ท่ าน ภายในอาคารท่ านจะได้ชมวิ วฒ
ั นาการของกล่องดนตรี และ
กล่องดนตรี โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลื อกซื อกล่องดนตรี ทีท่ านชื นชอบ
หรือจะเลือกจัดทํากล่องดนตรีของคุ ณเองที มีเพียงชินเดี ยวในโลกก็ได้ นอกจากนี ยงั มี
นาฬิ ก าไอนํ าโบราณที ตังเด่ นอยู่ ห น้าอาคารพิ พิ ธ ภัณฑ์ ที มี อายุ ก ารใช้ง านนานนั บ
ศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริการท่านด้วยเซ็ทอาหารญีปุ่ น พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
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บ่าย

คํา

02 ม.ค. 63

นําท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชือเสียงของญีปุ่ น ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างขึนในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ และมีช็อคโกแลตทีขึนชือ
ทีสุดของทีนี คือ Shiroi Koibito ซึงมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ท่านสามารถ
เลือกซือกลับไปให้คนที ท่านรักทาน หรือว่าซื อเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ และ
ท่ านสามารถเดิ นชมและศึ กษาประวัติความเป็ นมาของโรงงานและอุ ปกรณ์การผลิ ตยุ ค
แรกเริมแบบจําลองของโรงงาน พร้อมทังเลือกชิมและเลือกซือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตาม
อัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดิ นทางกลับสู่ ย่านทานุ กิโคจิและย่านซู ซูกิโน่ ที
รวบรวมร้านค้าต่ างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ทีนี ที เดี ยวท่ องเที ยวได้ตังแต่
หัวคําจนถึงเทียงคืน เพราะเป็ นแหล่งท่องเทียวสําหรับนักท่องราตรีอีกด้วย
อิสระรับประทานอาหารคําตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

อิสระท่องเทียวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทียวและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ งได้
อย่างเต็มอิมหรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ทีอาคาร JR TOWER เป็ นตึกทีสูงทีสุดในซัป
โปโร ตังอยู่ติดกับสถานี รถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทังห้างสรรพสิ นค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตังอยูท่ ีชัน 38 เรียกว่า T38 ทีระดับความสูง
160 เมตร จึ งมองเห็ นทิ วทัศน์ เหนื อเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทังกลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามคําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตงอยู
ั ก่ ลางสวนโอโดริ ส่องสว่างที
จุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตึก ESTA ซึงทีชัน 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึงมีอยู่
ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ นอกจากนี ยงั มีจุด
ชมวิ วกลางคืนทีภูเขาโมอิวะ วิวกลางคื นของที นี นั นติ ดอันดับ 1 ใน 3 สถานที ที วิว
กลางคื น สวยที สุ ดในประเทศญี ปุ่ น ท่ า นสามารถขึนไปบนยอดเขาด้ว ยกระเช้าและ
เคเบิล คาร์ หรือหากต้องการท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์ ก็ยงั มีหมู่บา้ นประวัติศาสตร์
ให้ท่านได้เข้าเยียมชม (ไม่มีรถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ)
กลางวัน - คํา อิสระรับประทานอาหารมือกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย
เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนู ซีฟ้ ูด, เจงกิสข่าน(เนือแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นําท่านเข้าสู่ทีพักโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

HOKKAIDO TOMAMU NEW YEAR 6D 4N BY TG 30 DECEMBER 2019 – 04 JANUARY 2020

P a g e |5

03ม.ค. 63

ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ทีทําการรัฐบาลเก่า >> โทมามุ
>> สนุกกับกิ จกรรมหน้ าหนาวทีโฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ >> ยูบาริ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
นํ าท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชือศาลเจ้าซัปโปโร แต่เปลียนชือ
เพือให้สมกับความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนีจะคอยปกปั กษ์รกั ษา
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุ ข ถึง แม้จะไม่ ไ ด้มปี ระวัติศ าสตร์อ ันยาวนาน
เก่าแก่นับพันปี แต่ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับคนท้องถินได้กราบไหว้สงศั
ิ กดิสิทธิและเป็ นศูนย์
รวมจิต ใจของชาวฮอกไกโด จากนั นนํ า ท่า นชม อาคารที ทํา การรัฐ บาลเก่า หรือ
ทําเนียบอิฐแดง สร้างขึนในปี ค.ศ.1888 สถาปั ตยกรรมนีถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
ซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลียมนํ ามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา
ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผูท้ ออกแบบอาคารนี
ี
เป็ นสถาปนิกท้องถิน
และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนีเคยเป็ นอาคารทีใหญ่และสูงทีสุดในญีปุ่น และเป็ น
สัญลัก ษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อ มาถูก ไฟไหม้ทําให้ต้อ งสร้างขึนมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911
ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สําหรับต้อนรับบุคคลสําคัญทาง
การเมืองของรัฐบาลญีปุ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง

บ่าย

นํ าท่านเดินทางสู่โฮชิ โนะ รีสอร์ต โทมามุ สกีรสี อร์ทระดับหรู ทีมีกจิ กรรมสําหรับฤดู
หนาวมากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสัมผัสกับหิมะสีขาวบริสุทธิได้อย่างเต็มที รวมไปถึง
กิจกรรมในร่มอีกมากมาย คาเฟ่ สุดชิคบรรยากาศดี ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่น อาหาร
รสเลิศ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมของทางโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ ดังต่อไปนี
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-สกีและสโนว์บอร์ด ทีโทมามุมลี านสกีขนาดใหญ่ เหมาะกับคอร์สสกีหลากหลายระดับ
ให้ท่านได้เลือกเล่น หรือหากจะเริมเรียนการเล่นสกี ก็มเี จ้าหน้าทีผูช้ ํานาญคอยแนะนํ า
อย่างละเอียด
-สโนว์ โมบิ ล มีหลากหลายเส้นทางให้ท่านได้เลือก ตังแต่ 3 กิโลเมตร ไปจนถึง 10
กิโลเมตร มีทงคอร์
ั สสําหรับเด็กและผูใ้ หญ่
-บานาน่ า โบ๊ท และสโนว์ ราฟติ ง ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ท่านได้ลองนังบานาน่ า
โบ๊ท และเรือยางล่องไปตามพืนหิมะ สนุ กไม่แพ้การล่องเรือในนําทะเล
-สโนว์ชู ทัวร์ หากท่านอยากลองกิจกรรมเดินป่ าหิมะ ท่านสามารถเลือกเข้าคอร์สเดิน
ป่ าหิมะ โดยสวมใส่รองเท้าชนิดพิเศษทีใช้เดินบนพืนหิมะโดยเฉพาะ โดยในหนึงคอร์ส
ใช้เวลาเพียง 45 นาทีเท่านัน

-เสลท ให้ท่านได้สนุ กกับการลืนไถลกระดานหิมะบนเนินทีปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
-ไอซ์ วิ ลเลจ ช่วงเย็นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในหมู่บ้านนํ าแข็ง ภายในมี
สิงก่ อ สร้ า งหลากหลายทีล้ ว นสร้า งจากนํ าแข็ง ทังหมด ไม่ ว่ า จะเป็ น คาเฟ่ , บาร์,
ร้านอาหาร, โบสถ์ ฯ ภายในหมู่บ้านมีการประดับไฟและแสงเทียน เพิมความสวยงาม
ให้บรรยากาศโดยรอบดูอบอุ่ นและโรแมนติคมากขึน นอกจากนียังมีกจิ กรรมอืนๆ อีก
มากมายให้ท่านได้เลือกสนุ กสนาน
**ราคาทัวร์รวมกิจกรรมสเลทและค่าเข้าชมหมู่บ้านไอซ์ วิลเลจ เท่านัน หากท่านต้องการ
เข้าร่วมกิจกรรมอืนๆ แทนการเล่นสเลท ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าสเลท**
**ไม่รวมค่ากิจกรรมอืนๆ ภายในโฮชิโนะ รีสอร์ต โทมามุ**
**ปริมาณหิมะสําหรับกิจกรรมต่างๆ ขึนอยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ**
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
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิ เศษ !! ให้ท่านได้อิมอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปู
หลังมืออาหารอิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ นําแร่ ที อุดมไปด้วยแร่ธาตุที
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ งเชื อกัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ นํ าแร่ แ ล้ ว จะทํา ให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน

04 ม.ค. 63

ยูบาริ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
หลังมืออาหารเช้า นําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพือทําการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสายการบินไทย เทียวบิ นที TG671
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

10.30น.
15.30น.

กําหนดการเดินทางวันที 30 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิ น

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

54,900.- บาท

30,900.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

49,900.- บาท

27,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

41,900.- บาท

23,900.- บาท

สําหรับท่านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่านละ

11,900.- บาท

11,900.- บาท
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หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทางหรือเปลียนแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ ล ะ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุ ญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีก ารใช้ต ัวเดินทางภายในประเทศจากจัง หวัด ทีพัก มายังสนามบินสุ วรรณภูม ิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนซือตัวเดินทางภายในประเทศ เพือเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่านใช้ เนืองจากการ
กําหนดนํ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึนอยูก่ บั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทังนีทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที
เกิดขึน
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที
ท่องเทียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนันให้
อัตราค่าบริ การนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่านําหนักสัมภาระทีมาพร้อมกับตัวเครืองบิน
-สายการบินไทย ได้นําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้นําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้นําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน
เครืองได้ท่านละ 2 ชินเท่านัน (รวมกระเป๋ าติดตัวด้วยแล้ว)
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
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6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทังนีเป็ นไปตามเงือนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุตํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขนไป
ึ จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึงเดียว ***

7. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที 2 สิ งหาคม 2562 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์แล้ว
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. ค่านําหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอืนๆ ทีนอกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิมเติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทียวบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่านําดืมระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ าดืมระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท
2. กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการ
3. กรณีทาํ การจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน
เงินมัดจําทังหมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืน
ค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. กรณีทกรุ
ี ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีรัฐบาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทียวบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนืองจากตัวเครืองบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน เมือชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั 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
และความประพฤติส่อไปในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน นอกจากนีทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีทีเกิด ภัย พิบตั ิทางธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัด จํา หรือ ค่ าทัว ร์ไ ด้ก็
ต่อเมือทางสายการบินและโรงแรมทีพักได้ทาํ การพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึนและมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่ าใช้จ่ ายทีเกิด ขึนนอกเหนื อ จากรายการทัว ร์ อาทิเ ช่ นค่ าโรงแรม ค่ ารถรับส่ ง ไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากทีท่านได้ทาํ การจองทัวร์และชําระค่ามัดจําเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่ าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื อนไขต่ า งๆ ที ทางบริ ษัท ได้ ระบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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