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AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N
VTG ขอนำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปุ่น สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโดในช่ วงฤดูใบไม้ ร่วง ที่ต้นไม้ ท่ วั ทัง้ เกำะฮอกไกโดพร้ อมใจกัน
เปลี่ยนสี
อำซำฮีคำว่ ำ
ลิ ้มรสสุดยอดราเม็งขึ ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้ำนรำเม็ง, เยี่ยมชมเหล่าสัตว์ตา่ งๆ
ที่ยกขบวนกันมาเรี ยกรอยยิ ้มและแสงแฟลชจากผู้เข้ าชมที่สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ
คำมิกำว่ ำ
ไอซ์ พำวิลเลี่ยน สถานที่ที่ปกคลุมไปด้ วยหิมะกับบรรยากาศหนาวเย็นตลอดปี
มีโซนที่ให้ ท่านสัมผัสกับอุณหภูมติ ดิ ลบ 40 องศา
โซอึนเคียว
นำ้ ตกกิงกะ นำ้ ตกริวเซ น ้าตกสองสายที่ไหลคูก่ นั สวยงามท่ามกลางหุบเขา
โอตำรุ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์ แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่ งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอาย
อารยธรรมญี่ปนุ่ แต่กลับสวยงามด้ วยสถาปัตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจากพิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
ซัปโปโร
ชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสีที่มหำวิทยำลัยฮอกไกโด, ช้ อปปิ ง้ สินค้ า แบรนด์ดงั ที่มิตซุย เอำท์ เล็ท ปำร์ ค, ดื่ม
ด่ากับความหวานของ โรงงำนช็อคโกแลตอิชิยะ ที่จะทาให้ คุณรู้สึกเหมือนอยู่ดินแดนยุโรป, ช้ อปปิ ง้ ย่ ำนซูซูกิโน่
เพลิน ตากับ สิ น ค้ า มากมายหลายแบรนด์ , เยี่ ย มชมอำคำรที่ ท ำกำรรั ฐ บำลเก่ ำ อาคารที่ มี ค วามส าคัญ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของเกาะฮอกไกโด และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว

กำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตุลำคม 2561
วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรี ยมตัวเดินทำง และ
ผ่ ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิน
23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบิน TG670
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วันที่สอง

สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ ำ >> หมู่บ้ำนรำเม็ง >> สวนสัตว์
อำซำฮียำม่ ำ >> ไอซ์ พำวิลเลี่ยน >> โซอึนเคียว

08.30น.

เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและพิธีกำร
ศุลกำกำรแล้ ว นำท่ ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ ำ เมืองที่ขึ ้นชื่อว่ามีโอโซนที่ดีที่สดุ ของเกาะฮอกไกโดฝั่ งตะวันตก เพื่อ
นาท่านเข้ าชมหมู่บ้ำนรำเม็ง หมู่บ้านที่ได้ รวบรวมเอาร้ านราเม็งชื่อดัง 8 ร้ านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิ ดให้ บริ การ
ครัง้ แรกเมื่อปี ค .ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮี คาว่านีเ้ กิดขึ ้นภายหลังสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้ าง
เอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้ แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งที่มีอยู่ก่อนหน้ านี ้ จนในที่สดุ
ก็เป็ นที่ยอมรับ
อิสระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
นาท่านเข้ าชม สวนสัตว์ อำซำฮียำม่ ำ สวนสัตว์แห่งนี ้เปิ ดขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 เป็ นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุด
ของเกาะญี่ปนุ่ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ ยาก และสวนสัตว์แห่งนีย้ ังถือ
ได้ วา่ เป็ นต้ นแบบของสวนสัตว์ทงหมดของญี
ั้
่ ปนุ่ ทัง้ ในเรื่ องของการออกแบบให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างกลมกลืนและเนือ้ ที่อัน
กว้ างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริ งๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ ชิดอาทิเช่น “หมีขวโลก
ั้
หนือ”, นกเพนกวิน, นกกระเรี ยน, แมวน ้า, ลิงอุรังอุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสีน ้าตาล และยังมีสตั ว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการ
มาเยี่ยมเยียน จากนันเดิ
้ นทางสู่เมืองคำมิคำว่ ำ เพื่อชม พิพิธภัณฑ์ นำ้ แข็ง (ICE PAVILLION) เป็ นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ
จากหิมะ ให้ ท่านได้ ชื่นชมกับผลงานการปัน้ ตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านีเ้ ป็ นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปิ นที่
มีชื่อเสียง นอกจากนี ้ภายในถ ้ายังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ ้าหินงอกหินย้ อยให้ ท่านได้ สมั ผัสความหนาวเย็นกับ
อุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส พบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเล คลีโอเน่ (Sea Angle) อิสระให้ ท่านได้ บนั ทึกภาพความประทับใจ
ตามอัธยาศัย ได้ เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่โซอึนเคียว
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว
รับประทำนอำหำรค่ำในโรงแรมที่พัก
จำกนัน้ อิสระให้ ท่ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ นำ้ แร่ ธรรมชำติ ที่อุดมไปด้ วยแร่ ธำตุท่ ีมีสรรพคุณในกำรรั กษำโรคต่ ำงๆ
จึงเชื่อว่ ำถ้ ำได้ แช่ นำ้ แร่ แล้ ว จะทำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ ้

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
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วันที่สำม

โซอึนเคียว >> นำ้ ตกกิงกะและนำ้ ตกริวเซย์ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >>
พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี >> ซัปโปโร >> โรงงำนช็อคโกแลตอิชยิ ะ

เช้ ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ นำ้ ตกกิงกะ ถูกเรี ยกอีกชื่อว่าน ้าตกสีเงิน เพราะในฤดูร้อนจะเห็นน ้าไหลเป็ นเส้ นสีขาวเล็กไขว้ ไปมาคล้ ายเส้ นด้ าย
ดูอ่อนช้ อยงดงาม จนมีผ้ ใู ห้ สมญานามว่า อนนะดะกิหรื อนา้ ตกผู้หญิง ส่วนนำ้ ตกริวเซย์ ที่อยู่ใกล้ ๆ กันก็ได้ รับสมญานามว่า
โอะโตะโกะดะกิ หรื อน ้าตกผู้ชาย เพราะลักษณะของเส้ นน ้าตกที่ใหญ่กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่องภูผาจึงดูแข็งแรงเปรี ยบได้ กับ
ผู้ชาย และได้ รับคัดเลือกให้ ติดอับดับ 1 ใน 100 แห่งของนา้ ตกญี่ ปนที
ุ่ ่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้ พร้ อมกันจากจุดชมวิว
จากนันน
้ าท่านสู่ เมืองโอตำรุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
โอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปนุ่
ในสมัยก่อนใช้ ในการขนถ่ายสินค้ าและทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ ริ่ง จนได้ ชื่อว่าเป็ น Wales of the North ชมความ
สวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้ างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสน
โรแมนติคของโกดังเก่าที่ สะท้ อ นบนผิวนา้ ของคลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตก
ผสมผสานกันได้ อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองจากร้ านค้ าต่างๆ ที่ถกู ดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อน
ได้ อีกด้ วย จากนันพาท่
้
านเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี ต้อนรับท่าน ภายในอาคาร
ท่านจะได้ ชมวิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรี และกล่องดนตรี โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื ้อกล่องดนตรี ที่ท่านชื่นชอบ
หรื อจะเลือกจัดทากล่องดนตรี ของคุณเองที่มีเพียงชิ ้นเดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี ้ยังมีนาฬกิ าไอน ้าโบราณที่ตงเด่
ั ้ นอยู่หน้ าอาคาร
พิพธิ ภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้ งานนานนับศตวรรษคู่กับเมืองโอตารุ ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ
เกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทั่วไปในญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับคาแนะนาและพัฒนาจากผู้เชี่ ยวชาญชาวอเมริ กัน ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
ตามพื ้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา นาท่านชมโรงงำนช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ ปนุ่ ด้ วย
รูปร่างของอาคารโรงงานที่ตกแต่งสไตล์ยโุ รป รวมถึงเหล่าตุ๊กตาตัวน้ อยที่คอยสร้ างสีสนั และเรี ยกรอยยิม้ จากนักท่องเที่ยว จึงทา
ให้ ท่านรู้สกึ ราวกับเดินอยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยาย ท่านสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์
การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจาลองของโรงงาน พร้ อมทังเลื
้ อกชิมและเลือกซื ้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ ขำปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ ญ่ ีปนุ่
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ
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วันที่ส่ ี

ซัปโปโร >> มหำวิทยำลัยฮอกไกโด >> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ ำ >> มิตซุย เอำท์ เล็ท
>> ช้ อปปิ ้ งทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่

เช้ ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ มหำวิทยำลัย ฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสัมผัสบรรยากาศของฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ภายในบริ เวณของ
มหาวิทยาลัยฮอกไกโดแห่งนี ้ จะมีถนนเส้ นเล็กๆ ที่สองข้ างทางเรี ยงรายไปด้ วยต้ นแปะก๊ วยที่ผลัดสีเป็ นสีเหลืองอร่ าม งดงามจับ
ตา และเป็ นสถานที่ ยอดนิยมของชาวญี่ ปนที
ุ่ ่จ ะมาชมความงามของใบไม้ เปลี่ยนสี (ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ หากใบไม้ ยังไม่
เปลี่ยนสี หรื อใบไม้ ร่วงแล้ ว จะพาทุกท่านไปเดินเล่นที่สวนโอโดริ แทน) จากนัน้ นาท่านชม อำคำรที่ ทำกำรรั ฐบำลเก่ ำ หรื อ
ทาเนียบอิฐแดง สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1888 สถาปัตยกรรมนี ้ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้ างของโดมแปดเหลี่ยม
นามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้ อิฐในการก่อสร้ างประมาณ 2.5 ล้ านก้ อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี ้เป็ นสถาปนิกท้ องถิ่น
และใช้ วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี ้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สดุ ในญี่ ปนุ่ และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟ
ไหม้ ทาให้ ต้องสร้ างขึ ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้ อนุรักษ์ ไว้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมและใช้ สาหรับต้ อนรับบุคคลสาคัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปนุ่
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ กันต่อ กับสินค้ าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่ พร้ อมใจกันลดราคาสินค้ าอาทิเช่น
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 และบริ เวณด้ านหน้ าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์ มาร์ เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์
สินค้ าต่างๆ ที่มาจากผู้ผลิตในฮอกไกโด ไม่วา่ จะของสด, ของแห้ ง หรื อแม้ กระทั่งขนมของฝากต่างๆ จากนัน้ ช้ อปปิ ง้ กันต่อที่ ย่ำน
ทำนุ กิโคจิและย่ ำนซูซูกิโน่ ที่รวบรวมร้ านค้ าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้ านค้ า เอาไว้ ที่นี่ที่เดียวท่องเที่ยวได้ ตงแต่
ั ้ หัวค่า จนถึง
เที่ยงคืน เพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องราตรี อีกด้ วย
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> อิสระท่ องเที่ยวด้ วยตนเองในเมืองซัปโปโร

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
อิสระเต็มวันให้ ท่านได้ เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้ อปปิ ง้ ได้ อย่างเต็มอิ่มหรื อจะชมวิวทิวทัศน์จากมุม
สูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ ทาวเวอร์ เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในเมืองซัปโปโร ตังอยู
้ ่ตดิ กับสถานีเจอาร์ ซปั โปโร เป็ นทังห้
้ างสรรพสินค้ า
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตังอยู
้ ่ที่ชนั ้ 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160
เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกลสวยงามทังกลางวั
้
นและกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็น ซัปโป
โรทีวีทาวเวอร์ ตงอยู
ั ้ ่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุม่ ตึกย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จดุ กลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชนั ้
10 เป็ นศูนย์รวมร้ านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ ้นจุดชมวิว)
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เที่ยง - ค่ำ

อิสระรับประทำนอำหำรมือ้ กลำงวันและมือ้ เย็นตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ท่ พ
ี ักโรงแรมระดับเทียบเท่ ำ 3.5 ดำว

วันที่หก

ซัปโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมที่พัก
หลังอำหำรเช้ ำ นำทุกท่ ำนเดินทำงสู่ สนำมบินชินซิโตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิน
10.30 น.เดินทำงกลับสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย
เที่ยวบินที่ TG671
15.30 น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
*********************************************************************************************************
กำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 19-24 ตุลำคม 2561
อัตรำค่ ำบริกำร

รำคำรวมตั๋วเครื่องบิน

รำคำไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ

48,900.- บำท

23,300.- บำท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,000.- บำท

20,900.- บำท

เด็ก (ไม่ เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

36,600.- บำท

17,400.- บำท

สำหรับท่ ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 25 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรื อเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้ รับ
การอนุญาติให้ เดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศนันๆ
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่ พักมายัง สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุ ณ าติดต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ก่อ นซื อ้ ตัว๋ เดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ ว่าออกเดินทางได้ หรื อไม่ และตรวจเช็ค
น ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกาหนดนา้ หนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ ้นอยู่กับการกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี ท้ าง
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บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้น
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้ านอาหาร สถานที่ ท่องเที่ยวหรื อไม่
เดินทางพร้ อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนันให้
้
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม

1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
2. ค่าน ้าหนักสัมภาระที่มาพร้ อมกับตัว๋ เครื่ องบิน
-สายการบินไทย ได้ น ้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ได้ น ้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ได้ น ้าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ ้นเครื่ องได้ ท่านละ 2
ชิ ้นเท่านัน้ (รวมกระเป๋ าติดตัวด้ วยแล้ ว)
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการหรื อระดับเทียบเท่า กรณี ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บาง
โรงแรมจัดห้ องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้ เป็ นห้ องพักคู่แล้ วเสริ มเตียง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่
สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3 ท่านให้ ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ ท่านเป็ นแบบห้ องทวิน+ห้ องซิงเกิล
-ห้ องทวิน ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง
-ห้ องดับเบิ ้ล ห้ องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้ องทริปเปิ ล้ ห้ องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้ องซิงเกิล ห้ องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดี่ยว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่า ประกันอุบัติเ หตุใ นระหว่า งการเดิน ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น สูง สุด ท่ า นละไม่เ กิน 1,000,000.- บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นีเ้ ป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษัทประกัน (ประกัน
ไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปี ขึ ้นไป จะได้ รับความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่ งเดียว ***
7. ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 และท่านต้ องชาระเพิ่มเติม ในกรณี ที่ทาง
สายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ ภายหลังจากที่ท่านได้ ทาการจองทัวร์ แล้ ว
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม

1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคน
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ต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่มไิ ด้ คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามันหรื ออื่นๆ ที่มไิ ด้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าน ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ และผู้เดินทางต้ องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรื อเที่ยวบินล่าช้ าหรื อทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน ้าดืม่ ระหว่างทัวร์ (ไม่ได้ บริการน ้าดื่มระหว่างทัวร์ )
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน
กำรยกเลิก

1. กรุณาแจ้ งยกเลิกล่วงหน้ าอย่างน้ อย 45 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
3. กรณี ท่ีกรุ๊ ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ , เทศกาลสงกรานต์หรื อวันหยุดยาว
ตามที่รัฐบาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มีการคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ ทุก
กรณี
4. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรื อขอยกเลิกได้
ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรื อน้ อยกว่า ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตัว๋ และค่า
ทัวร์ ทกุ กรณี
4.
หมำยเหตุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง
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โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ
ที่สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อ การห้ ามออกนอกประเทศ / ห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ / การนาสิ่งของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ
และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทังหมดหรื
้
อบางส่วน นอกจากนีท้ าง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล
เยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติตา่ งๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน
และโรงแรมที่พกั ได้ ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้
้ แล้ วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ เกิดขึ ้นและมีเหตุทาให้ การ
เดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้ รับการยืนยันว่าจะมี
การรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายจากสายการบิน และไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิ
เช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ ทำกำรจองทัวร์ และชำระค่ ำมัดจำเรียบร้ อยแล้ ว ทำงบริษัทฯ ถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บใน
ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริษัทได้ ระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ ทุกประกำร
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