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วันที่1

กรุ งเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น. คณะพร้ อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชัน้ 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์ เตอร์ สายการ
บิน Asia Atlantic Airlines พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
23.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB7904 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง) *บริการอาหารร้ อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่2

ชิโทเซ่ -อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ-ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนเฮวะ
อิออนมอลล์

07.55 น. เดินทางถึงสนามบินชิโทเซ่ เกาะฮอกไกโด หลังผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว (เวลาที่ญ่ ีปุ่น เร็วกว่ า
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!!
ประเทศญี่ปุ่นไม่ อนุญาตให้ นาอาหารสด จาพวก เนือ้ สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ าประเทศ หากฝ่ าฝื นมีโทษ
ปรับและจับ ***
นาท่ านเดินทางสู่ อะซาฮิกาวะ (Asahikawa) เมืองใหญ่ อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด รองจากเมืองซัปโปโร
เป็ นเมืองหนึ่งในบริเวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด เมืองแห่ งนีอ้ ุดมไปด้ วยแม่ นา้ ลาธารหลายสายและ
ล้ อมรอบไปด้ วยภูเขา และยังเป็ นเมืองที่หนาวที่สุดของญี่ปุ่น แล้ วนาท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเมง เป็ น
หมู่บ้านที่รวมร้ านราเมนชื่อดังของเมืองจานวน 8 ร้ านไว้ ภายในหมู่บ้านแห่ งนี ้ ซึ่งมีประวัตคิ วามเป็ นมา
อันยาวนานตัง้ แต่ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 โดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน และเปิ ดหมู่บ้าน
ราเมนขึน้ ในปี 1996 เพื่อเผยแพร่ อาหารที่เป็ นความภาคภูมิใจของเมืองอะซาฮิกาวะให้ เป็ นที่ร้ ู จักในวง
กว้ าง นอกจากนัน้ ภายในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์ การค้ า และศาลเจ้ าเพื่อให้ ค่ ูรักมาขอพรเพื่อให้ ชีวิตคู่
ร้ อนแรงเหมือนนา้ ซุปและยืนยาวเหมือนเส้ นบะหมี่จากเทพเจ้ า 2 องค์
เที่ยง
รั บประทานอาหารเที่ยง ณ หมู่บ้านราเมง
นาท่ านชม สวนสัตว์ อะซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) เป็ นสวนสัตว์ ท่ มี ีช่ ือเสียงในแถบรอบนอกของ
เมืองอะซาฮิกาวะ กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์ อนุญาตให้ ผ้ ูเข้ าชมได้ เข้ าชมสัตว์ นานาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง เป็ นเอกลักษณ์ ท่ ไี ม่ เหมือนสวนสัตว์ แห่ งอื่น ๆ ไฮไลท์ ได้ แก่ อุโมงค์ แก้ วผ่ านสระว่ าย
นา้ ของเหล่ าเพนกวิน และโดมแก้ วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขัว้ โลกและหมาป่ า ผู้เข้ าชมจะ
มองเห็นได้ อย่ างชัดเจน ในส่ วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ ป่าพืน้ เมืองของฮอกไกโด เช่ น กวาง
นกอินทรี เครน หมาป่ า และสัตว์ อ่ ืน ๆ จากทั่วทุกมุมโลก เช่ น หมีขัว้ โลก ลิง แมวใหญ่ และยีราฟ อิสระ
ให้ ท่านช้ อปปิ ้ งย่ านใจกลางเมืองบริเวณ ช้ อปปิ ้ งย่ านถนนเฮวะ (Heiwa Dori) เป็ นถนนคนเดินหลักของ
เมืองอะซาฮิกาวะ สองข้ างทางเต็มไปด้ วยร้ านค้ าทั่วไป ห้ างสรรพสินค้ า ร้ านแบรนด์ เนม และในฤดูร้อน

2

เย็น

จะมีแผงขายของสด ผักผลไม้ และอื่น ๆ มาเปิ ดขายกันอย่ างคึกคัก ซึ่งถนนแห่ งนีเ้ ป็ นแนวแบ่ งเขต
ระหว่ างย่ านธุรกิจทางฝั่ งตะวันออก กับย่ านร้ านอาหาร และคลับ บาร์ ทางฝั่ งตะวันตก เริ่มเปิ ดตัง้ แต่ ปี
1972 นับเป็ นแห่ งแรกของญี่ปุ่นที่จัดให้ เป็ นถนนคนเดินแบบถาวร และยังมีระบบทาความร้ อนที่พืน้ เพื่อ
ไม่ ให้ นา้ แข็งจับจนลื่นในช่ วงฤดูหนาวอีกด้ วย และท่ านสามารถเดินข้ ามฝั่ งถนนมายัง อิออนมอลล์ (Aeon
Mall) เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่นิยมในหมู่นักท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ภายในตกแต่ งในรู ปแบบที่ทันสมัยสไตล์
ญี่ปุ่น มีร้านค้ าที่หลากหลายมากกว่ า 150 ร้ านจาหน่ ายสินค้ าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ ภายใน
บ้ าน นอกจากนีย้ ังมีร้านเสือ้ ผ้ าแฟชั่นมากมาย เช่ น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games
arcade และซุปเปอร์ มาร์ เกตขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่งบางร้ านไม่ ต้องเสียภาษีสินค้ าสาหรับนักท่ องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ ส่ วนร้ านอาหารก็มีให้ เลือกมากมายจาหน่ ายอาหารหลายประเภท ร้ านกาแฟ และศูนย์
อาหารบริการ
อิสระอาหารค่า ภายในศูนย์ อาหารของอิออน มอลล์
พักที่ ART ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

วันที่3

ลานสกีชิกไิ ซ-โอตารุ -ซัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ ลานสกีชิกิไซ (Shikisai no oka) เนินที่ราบกว้ างใหญ่ ท่ มี ีโรลคุงและโรลจัง เป็ นหุ่นฟาง
ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ ของลานสกีแห่ งนี ้ ท่ านสามารถสนุกสนานกับลานกิจกรรมที่มีบริการอยู่ท่ ีน่ ี
ทัง้ แบบ Snow Raft เรือยางขนาดใหญ่ ท่ สี ามารถนั่งเป็ นกลุ่ม หรือเดี่ยว ไหลลงจากเนินตามเนินเขาที่
กาหนด และยังมี Banana Boat ที่ลากด้ วยสโนวโมบิวที่ลากซิกแซกตามสันเนิน สร้ างความสนุกสนาน
ตื่นเต้ นได้ มากเลยทีเดียว และ Sled สาหรั บพาหนะส่ วนตัว ที่ไหล่ ลงจากเนินสูง โดยใช้ ขาของผู้เล่ นใน
การบังคับทิศทางความช้ าเร็ว และยังมีกิจกรรมหิมะต่ างๆ เช่ น ขับรถสโนว์ โมบิว (ราคาไม่ รวมอุปกรณ์
เครื่องเล่ นต่ างๆ)
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่ าที่เจริ ญรุ่ งเรื องในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่ วงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึง 20 และยังเป็ นเมืองมีช่ ือเสียงเกี่ยวกับการทาเครื่ องแก้ วที่สวยงาม และมีสไตล์ รูปทรง
อันเป็ นเอกลักษณ์
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู บุฟเฟต์ ขาปูยักษ์

เที่ยง

นาท่ านชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ ของเมืองโอตารุ ท่ ไี ด้ รับความนิยมถ่ ายภาพ มีฉากหลังเป็ นหลังคา
อาคารก่ ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้ างเสร็จในปี 1923 ถือว่ าเป็ นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้ เป็ น
เส้ นทางขนถ่ าย สินค้ าจากเรื อใหญ่ ลงสู่เรื อขนถ่ าย แล้ วนาสินค้ ามาเก็บไว้ ภายในโกดัง แต่ ภายหลังได้
เลิกใช้ และถมคลองครึ่งหนึ่งทาเป็ นถนนหลวงสาย 17 ส่ วนที่เหลือไว้ ครึ่งหนึ่งก็ได้ ทาการปรับปรุงเป็ น
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สถานที่ท่องเที่ยว ทัง้ ยังปรั บปรุงทางเดินเลียบคลองด้ วยอิฐสีแดง อิสระให้ ท่านรู ปเป็ นที่ระลึก จากนัน้
อิสระให้ ท่านเดินเล่ นชมเมืองโอตารุตามอัธยาศัย เช่ น พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรีและเครื่องแก้ ว ที่รวบรวม
กล่ องดนตรี และเครื่องแก้ วอันงดงามและหายากไว้ มากมาย ท่ านสามารถเลือกซือ้ และเลือกชมสินค้ า
พืน้ เมืองงานฝี มือต่ าง ๆ อาทิเช่ น ตุ๊กตาแก้ ว ชาม แก้ ว โคมไฟ เพลิดเพลินไปกับร้ านขายกล่ องดนตรี ซึ่ง
มีกล่ องดนตรีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยท่ านสามารถเลือกเพลงต่ าง ๆ ได้ ด้วยตัวของท่ านเอง
ร้ านขายเครื่องแก้ ว ที่มีตงั ้ แต่ กระดิ่งแก้ วอันจิ๋วไปจนถึงโคมระย้ า ร้ านขายขนมอบต่ างๆ ที่ท่านสามารถ
ชิมตามใจชอบโดยเฉพาะร้ าน KITAKARO ซึ่งมีขนมแบบอบจากเตาสดๆ ใหม่ ๆ ให้ อร่ อยจนลืมอ้ วนกัน
เลยทีเดียว และเหมาะที่จะซือ้ ของฝากเป็ นอย่ างดี และยังมีอีกหนึ่งร้ านที่ท่านต้ องมีเวลากับร้ านนี ้ คือ
ร้ าน LeTAO ร้ านชีสเค้ กแสนอร่ อย ด้ วยบรรยากาศในร้ านตกแต่ งด้ วยไม้ ท่ ีแสนอบอุ่น ขับกล่ อมด้ วย
เพลงสากลแบบมิวสิคบ๊ อกซ์ นาท่ านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์ กลาง
ทางด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการปกครองของเกาะ ซึ่งเปรี ยบเสมือนประตูส่ ู เกาะฮอกไกโด และ
เคยเป็ นสถานที่จัดโอลิมปิ คฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1972 ที่มีช่ ือเสียงเป็ นอย่ างมาก
เย็น

วันที่4
เช้ า

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ La’GENT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

อิสระตามอัธยาศัยตลอดทัง้ วัน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
อิสระให้ ท่านท่ องเที่ยวเมืองซัปโปโรตลอดทัง้ วัน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ตาม
รายละเอียดด้ านล่ าง โดยท่ านสามารถใช้ บริการขนส่ งสาธารณะ ทัง้ ทางรถไฟใต้ ดนิ และรถประจาทาง
หรือจะช้ อปปิ ้ งตามย่ านต่ าง ๆ ในย่ านใจกลางเมืองซัปโปโร
สถานที่ท่องเที่ยว- อดีตอาคารที่ว่าการของฮอกไกโด (Former Hokkaido Govt. Office Build-ing)
(ตึกอิฐแดง) เป็ นตึกสไตล์ นีโอบารอค มีลักษณะพิเศษที่มีหลังคายอดแหลมและกรอบหน้ าต่ างเป็ น
เอกลักษณ์ เปรียบเสมือนอนุสาวรีย์การบุกเบิกของฮอกไกโด ปั จจุบันได้ รับการขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ
- หอนาฬิกาประจาเมือง (CLOCK TOWER) เป็ นหอนาฬิกาที่ดารงอยู่ในฐานะ
สัญลักษณ์ ของซัปโปโร มีหน้ าปั ดนาฬิกาทัง้ สี่ด้านที่ทาจากอเมริกา ปั จจุบันถือเป็ นหอนาฬิกาที่เก่ าแก่
ที่สุดของญี่ปุ่น และเป็ นสถานที่นักท่ องเที่ยวทั่วโลกรู้ จัก และนิยมถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึก
- บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ (Odori Promenade) ซึ่งเป็ นสวนหย่ อมขนาดใหญ่
ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีความยามถึง 1.5 กิโลเมตร บริเวณเกาะกลางมีสวนหย่ อมขนาดใหญ่ และ
ยังเป็ นที่ตัง้ ของหอคอยส่ งสัญญาณซัปโปโร SAPPORO TOWER ซึ่งสามารถขึน้ ไปชมวิวแบบพาโนรามา
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ของเมืองซัปโปโรได้ เลยทีเดียว
ซึ่งบริเวณนีใ้ นช่ วงงาน เทศกาลหิมะซัปโปโร (Hokkaido Snow Festiva) ครัง้ ที่ 69
ประจาปี 2018 (จัดขึน้ ในระหว่ างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ ) ซึ่งเป็ นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิ่งใหญ่ ประจาปี
ของเมืองฮอกไกโดที่จัดขึน้ ในช่ วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็ นงานเทศกาลที่ได้ รับความสนใจจากผู้คน
ทัง้ ในและต่ างประเทศเป็ นจานวนมาก ซึ่งแต่ ละปี จะมีนักท่ องเที่ยวแห่ เข้ าชมงานอย่ างล้ นหลามโดยในปี
ล่ าสุดมียอดผู้เข้ าร่ วมงานถึง 2 ล้ านคนเลยทีเดียว อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดของ
ชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
- ศาลเจ้ าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine) เป็ นศาลเจ้ าของศาสนาพุทธนิกายชินโต
ประจาเกาะฮอกไกโด สร้ างขึน้ ในปี 1871 ยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ได้ อัญเชิญเทพมาประทับทัง้ หมด 4 องค์
จากศาลเจ้ ามีพนื ้ ที่เชื่อมต่ อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดูใบไม้ ผลิเหมาะแก่ การชมดอกซากุระบาน ในฤดูร้อน
วันที่ 14-16 มิถุนายนของทุกปี จะจัดเทศกาล Sapporo Festival หรือ Sapporo Matsuri ซึ่งจะแห่ ขบวนไป
ตามถนน
-โรงงานชอคโกแลต“อิชิยะ”(Ishiya Chocolate Factory) ท่ านสามารถชมขัน้ ตอน
การทาชอคโกแลตที่ขนึ ้ ชื่อของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะSHIROI KOIBITO ขนมสอดไส้ ชอคโกแลตขาวที่
เป็ นที่นิยมทั่วทัง้ เกาะฮอกไกโด และพิพธิ ภัณฑ์ ชอคโกแลต ชมถ้ วยชามที่ใช้ สาหรับใส่ ชอคโกแลตที่มี
ความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ และเหล่ าของเล่ นย้ อนยุคที่ทาให้ คุณ ๆ ต้ องแอบอมยิม้ อยู่ในใจ และรู้ สึก
เหมือนย้ อนเวลากลับไปในอดีตอีกครั ง้ และแนะนาให้ ท่านชิมชา หรื อกาแฟร้ อนของที่น่ ี พร้ อมทัง้ สั่ง
ขนมเค้ กแสนอร่ อยราดด้ วยชอคโกแลตเข้ มข้ น ในส่ วนที่เป็ นคอฟฟี่ ช๊ อฟ บริเวณชัน้ 2 ของอาคารทรง
สไตล์ ยุโรป
สถานที่ช้อปปิ ้ ง อิสระให้ ท่านช้ อปปิ ้ งที่ย่าน ถนนทานูกิโคจิ แหล่ งช้ อปปิ ้ งเก่ าแก่ ท่ สี ืบทอดมาตัง้ แต่
ยุคบุกเบิก เหมาะสาหรับจับจ่ ายซือ้ หาของฝากจากฮอกไกโด เป็ นชุมชนร้ านค้ าประมาณ 200 ร้ านค้ า
ทอดยาวกว่ า 1 กิโลเมตรตลอดทิศตะวันออกและตะวันตกของใจกลางเมืองซัปโปโร เชื่อมต่ อกันด้ วย
หลังคาโครงสร้ างที่รองรับทุกสภาพอากาศ จึงสามารถใช้ งานได้ โดยไม่ ต้องกังวลถึงฝนหรือหิมะแสงแดด
เป็ นแหล่ งช้ อปปิ ้ งที่เต็มไปด้ วยความคึกคักมีชีวิตชีวา
หรื อจะเดินเล่ นชมเมืองที่ ย่ านซูซูกิโนะ (Susukino) ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ ท่ สี ุดของ
เมืองซัปโปโร มั่งคั่งด้ วยร้ านค้ าและแวดล้ อมไปด้ วยร้ านอาหารแยะเต็มไปหมด อันนีแ้ ล้ วแต่ พ่ ชี อบแล้ ว
ครับว่ าอยากทานอะไร แต่ สาหรับราเมน แนะนาต้ องไปที่ซอยนีค้ ือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมน
สามารถเลือกร้ านตามความชอบ ทัง้ ชนิดเส้ นราเมนนา้ ซุปรสชาติและเครื่ องเคราต่ าง ๆ
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อิสระรับประทานอาหารเที่ยง และเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
พักที่ La’GENT SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

วันที่5
เช้ า

ซัปโปโร-กรุ งเทพฯ-สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาทานเดินทางสู่สนามบินชิโทเซ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.55 น. ออกเดินทางจากเมืองซัปโปโร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Asia Atlantic Airlines เที่ยวบินที่ HB7905 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.30 ชั่วโมง)*บริการอาหารร้ อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
** ปล. ไม่มรี าคาเด็ก เนือ
่ งจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุตา
่ กว่า 2 ปี ราคา 9,500.-**

**ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ ม ัคคุเทศก์ และห ัวหน้าท ัวร์
ท่านละ 1,500 บาท (ขออนุญาติเก็ บทริปทีส
่ นามบินก่อนเดินทาง)

สาหร ับลูกค้าท่านทีไ่ ม่เอาตว๋ ั เครือ
่ งบิน ห ักค่าตว๋ ั ออก 10,000 บาท
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็ก

พ ักเดีย
่ ว

21-25 ม.ค.61

25,900.-

25,900.-

8,900.-

22-26 ม.ค.61

25,900.-

25,900.-

8,900.-

28 ม.ค.-01 ก.พ.61

25,900.-

25,900.-

8,900.-

29 ม.ค.-02 ก.พ61

25,900.-

25,900.-

8,900.-
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อัตราค่ าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินโดยสารชันประหยั
้
ด รวมภาษี สนามบินและธรรมเนียมเชื ้อเพลิง
 ค่าที่พกั ห้ องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรื อระดับเดียวกัน
** ในกรณี ทีท่ ่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตี ยง+1 ทีน่ อนเสริ ม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษัทอาจมี การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรื ออาจมี ค่าใช้จ่ายบางส่วน
เพิ่มเติ ม **
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซา่ อีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปนได้
ุ่
ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ ให้ กบั คนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนุ่
ไม่เกิน 15 วัน)
 ค่าปรับ สาหรับน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (23 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื ้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
 ค่ าทิปคนขับรถ วันล่ ะ 1,500 บาทต่ อทิป (ค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษี มลู ค่าเพิม่ 7%

7

เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุ ณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 15,000 บาท พร้ อมกับ
เตรี ยมเอกสารส่งให้ เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ ว
 การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่า
ทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน
มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้น รวมถึง
การล่าช้ าของสายการบินระหว่างประเทศ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
้ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ตาม
กาหนดของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง)

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้ า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้ อย่างน้ อย 30
ท่าน ในกรณีนี ้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ ทงหมด
ั ้ หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้ องการ
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ย หรื อได้ รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรั บผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และ
อุบตั ิเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้ น
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทั ้งหมด
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลืออยู่ ไม่ต่ากว่า 6 เดือน
บริการเพิ่มเติม Wifi เล่ นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป
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