HOKKAIDO HAKODATE
6DAYS 4NIGHTS BY TG

VTG ขอนำท่ ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั
สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
โนโบริเบทสึ
โทยะ
ฮำโกดำเตะ

หุบเขำจิ โกขุดำนิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่เขำอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง
ย่ำ นเมือ งเก่ ำโมโตมำจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่อ งราวความเป็ นมาตลอดจน
ประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อป
ปิ้งย่านโกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีท่ที ่าเรือริมทะเล, นัง่ กระเช้ำสู่
ภูเขำฮำโกดำเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน , ช้อปปิ้ งสินค้าของ
ฝากทีอ่ ิ ออน มอลล์
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โอตำรุ
ซัปโปโร

เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตำรุ เอกลักษณ์
ั่
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ปนุ่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและย่ำนซูซูกิโน่ และอิ สระเต็มวันใน
เมืองซัปโปโร

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 5-10 / 11-16 / 13-18 เมษำยน 2562
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG670

23.45 น.

วันที่สอง

สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> จิ โกขุดำนิ >> ทะเลสำบโทยะ >>
นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่ภเู ขำไฟอูสุ >> ฟำร์มหมีสีน้ำตำล

08.30 น.

เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จำกผ่ำ น
ขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติท่มี ีช่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นา
ท่ า นชมความมหัศ จรรย์ข องธรรมชาติท่ี จิ โ กขุด ำนิ บ่ อ โคลนเดือ ดที่ธ รรมชาติไ ด้
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

สร้างสรรค์ขน้ึ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัว
กันจนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบโทยะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ ภูเขำไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้ำไฟฟ้ ำ (Usuzan Ropeway) ชมทิ วทัศน์ ภูเขำ
ไฟโชวะ (โชวะชิ นซัง) ภู เขาไฟที่เกิดจากการสันสะเทื
่
อนของเปลือกโลกในปี ค.ศ.1943
(หรือปี โชวะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภู เขาไฟโชวะ) ความร้อนใต้พิภพได้ด ัน
พืน้ ดินสูงขึน้ มาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็ นภูเขาสูงถึง 400 เมตร ดังเห็นได้
ในปจั จุบนั และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาวหิมะจะตกมากแค่ไหน
บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขาไฟโชวะชินซัง ท่านจะ
ได้พบกับ ฟำร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่ านได้ส ัมผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่ กันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ถอื เป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังมือ้ อำหำรอิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธำตุที่
มี ส รรพคุ ณ ในกำรรัก ษำโรคต่ ำ งๆ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ ำ ถ้ ำ ได้ แ ช่ น้ ำ แร่ แ ล้ ว จะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สำม

โทยะ >> ฮำโกดำเตะ >> สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ >> โกดังอิ ฐแดง >>
อิ ออน มอลล์ >> ขึน้ กระเช้ำชมวิ วบนเขำฮำโกดำเตะ

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่า นออกเดิน ทางสู่ เมือ งฮำโกดำเตะ อดีต เมือ งท่ าส าคัญ ของเกาะฮอกไกโด
เปรียบเสมือนดังประตู
่
ทเ่ี ปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศญี่ป่นุ ชมความงามของตัว
เมืองทีม่ ที งั ้ ตึกเก่า ศาลาเก่า รวมทัง้ โบสถ์นิกายออเธอร์ดอกซ์ ทีม่ คี วามงดงาม นาท่าน
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

เข้าชม สวนพฤกษชาติ ฮาโกดาเตะ ภายในเขตบ่อน้ าพุร้อน ท่านจะได้พบกับเหล่าฝูง
ลิงมากมายทีล่ งมาแช่น้ าร้อนในบ่อเพื่อคลายความหนาว นอกจากนี้ยงั สามารถเดินเล่น
ชมพันธุไ์ ม้เขตร้อนนานาชนิดได้อกี ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินเล่นที่ โกดังอิ ฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีทท่ี ่าเรือริมทะเล โกดังแห่งนี้
ถูกสร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปจั จุบนั โกดังจานวน 5 หลังได้ถูกดัดแปลงให้
กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทาให้เป็ น
ย่านช้อ ปปิ้ งที่สามารถเดิน เล่น เลือกซื้อของฝากและชมวิวท่าเรือ ไปพร้อมๆ กันได้
จากนัน้ นาท่านสู่ อิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทีช่ าวญี่ปนุ่ ใช้
ในชีวติ ประจาวัน อาทิเช่น ของใช้ในบ้าน อาหาร ขนม ชา ฯลฯ
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
จากนัน้ นาท่าน นัง่ กระเช้ำสู่ภเู ขำฮำโกดำเตะ เพื่อชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็ น
จุดชมวิวทิวทัศน์ยามกลางคืน และเคยติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมวิวที่มวี วิ กลางคืน
สวยทีส่ ุดในญี่ปนุ่ ถ้าไม่ได้มาชมถือว่ามาไม่ถงึ เมืองฮาโกดาเตะเลยทีเดียว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว

วันที่สี่

ฮำโกดำเตะ >> ย่ำนโมโตมำจิ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >>
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินเล่น ที่ ย่ำนเมืองเก่ำโมโตมำจิ (Motomachi Historical District) เขตที่
รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูป
ของสถาปตั ยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รบั อิทธิพลมาตัง้ แต่สมัยญี่ปุ่นเปิ ดเมืองฮาโกดาเตะ
เป็ นเมืองท่าสาหรับทาการค้ากับต่างชาติ โดยมีสงิ่ ปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
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เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปตั ยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็ นที่
ทาการของคณะผู้ปกครองเมืองตัง้ แต่ปีค .ศ.1900, โบถส์เก่า (Church Group of
Motomachi) ที่ทาให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่ งเรืองของเมือ งท่าสาคัญ ซึ่งยัง คงรักษา
สถาปตั ยกรรมอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี จากนัน้ ออกเดินทางสู่
เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น
ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้
ชือ่ ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรร
สร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
***บริ กำรท่ำนด้วยเซ็ทอำหำรญี่ปนุ่ พร้อมด้วยขำปูซูไวท่ำนละ 1 เซ็ท***
นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ
คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมา
จากโกดังเมื่อสมัยก่ อนได้อีกด้วย จากนั น้ พาท่ า นเพลิด เพลิน ไปกับ เสีย งเพลงจาก
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ก ล่ อ งดนตรี ที่ส่ ง เสีย งดนตรีต้อ นรับ ท่ า น ภายในอาคารท่ า นจะได้ช ม
วิวฒ
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบและสามารถเลือก
ซื้อกล่องดนตรีทท่ี ่านชืน่ ชอบหรือจะเลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้ าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่นุ ผัง
เมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัวไป
่
ในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบั ค าแนะนาและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา ให้ท่านช้อปปิ้ งที่ย่ำน
ทำนุ กิ และย่ ำนซูซู กิโ น่ เป็ น ย่า นที่รวบรวมร้า นค้าต่ า งๆ กว่า 200 ร้านค้า ท่ า น
สามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสินค้า
หรือ สิน ค้า แฮนด์เ มด ไปจนถึง ขนมของฝากมากมาย และย่ า นซู ซู กิโ น่ แหล่ ง รวม
ร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่ มแบบคนญี่ปุ่น และยังเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว
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วันที่ห้ำ

อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่ำนเอง

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้ อยู่ทช่ี นั ้ 38 เรียกว่า T38 ที่ระดับความสูง
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์ เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน
กลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสง
ไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุดกลางเมือง บริเวณเดียวกันมีตกึ ESTA ซึ่ง
ที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่ า นซู ซู กิโ น่ นอกจากนี้ ย ัง มี จุด ชมวิ ว กลำงคื น ที่ ภูเ ขำโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของที่น่ีนนั ้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี ิ วกลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้ำนประวัติศำสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชม
(ไม่มีรถบัสบริ กำร และไม่รวมค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ)
กลำงวัน - คำ่ อิ สระรับประทำนอำหำรมือ้ กลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตำมอัธยำศัย
ไม่ว่ำจะเป็ นเมนูซีฟ้ ด,
ู เจงกิ สข่ำน(เนื้ อแกะย่ำง), รำเม็ง, ของหวำน ฯลฯ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3.5 ดำว

วันที่หก

ซัปโปโร >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังมือ้ อำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
เดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

10.30 น.
15.30 น.
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กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 5-10 เมษำยน 2562
รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รำคำไม่ รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ

56,900.- บำท

22,900.- บำท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

51,300.- บำท

20,600.- บำท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

42,600.- บำท

17,300.- บำท

สำหรับท่ ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว
เพิ่มท่ ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

อัตรำค่ำบริกำร

กำหนดกำรเดินทำงวันที่ 11-16 // 13-18 เมษำยน 2562
รำคำรวมตั ๋ว
เครื่องบิน

รำคำไม่ รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ รำคำท่ ำนละ

59,900.- บำท

25,600.- บำท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

53,900.- บำท

23,000.- บำท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

44,900.- บำท

19,300.- บำท

อัตรำค่ำบริกำร
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สำหรับท่ ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว
เพิ่มท่ ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

**รำคำนี้ รวมรำยกำรทัวร์ ค่ำตั ๋วเครื่องบิน**
หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผูโ้ ดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง
ในแต่ ละประเทศ หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้ เดิ นทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
3. หำกผู้เดิ นทำงมีกำรใช้ต ั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศจำกจังหวัดที่พกั มำยังสนำมบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณำติ ดต่ อเจ้ำหน้ ำที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทำงภำยในประเทศ เพื่อเช็คสถำนะ
ของทัวร์ว่ำออกเดิ นทำงได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศที่ท่ำนใช้ เนื่ องจำกกำรกำหนดน้ำหนั กสัมภำระของสำยกำรบิ น
ภำยในประเทศจะน้ อยกว่ำสำยกำรบิ นระหว่ำงประเทศ ขึ้นอยู่กบั กำรกำหนดของแต่
ละสำยกำรบิ น ทัง้ นี้ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อควำมเสียหำยที่ เกิ ดขึ้น
4. หำกผู้เดิ นทำงปฏิ เสธกำรรับบริ กำรจำกทำงบริ ษัทขณะเดิ นทำง อำทิ เช่นร้ำนอำหำร
สถำนที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทำงพร้อมคณะ ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่ำบริ กำรใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระที่มำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สำยกำรบิ นไทย ได้น้ำหนั กสัมภำระ 30 กิ โลกรัม/ท่ำน
-สำยกำรบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภำระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 2 ใบ
-สำยกำรบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนั กสัมภำระ 20 กิ โลกรัม/ท่ำน และสัมภำระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ชิ้ นเท่ ำนั น้ (รวมกระเป๋ำติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สำยกำรบิ นพีช แอร์ ได้น้ำหนั กสัมภำระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ ำนละ 1 ใบ และสัมภำระ
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ถือขึ้นเครื่องได้ท่ำนละ 2 ชิ้ น น้ำหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ ำน
3. ค่ำที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเที ยบเท่ ำ กรณี
ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบำงโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้ องพักสำหรับ 3
ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
-ห้องทวิ น ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตี ยงขนำดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่ำอำหำร ค่ ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิ ดตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดิ นทำงใน
ต่ ำงประเทศ
6. ค่ำประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่ำงกำรเดิ นทำง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่ำนละไม่เกิ น
1,000,000.- บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำง
กำรเดิ นทำง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่ำภำษี น้ำมัน ที่สำยกำรบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กำยน 2561 และท่ำนต้ องชำระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทำงสำยกำรบิ นมีกำรเรียกเก็บเพิ่ มภำยหลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำร
จองทัวร์แล้ว
8. ภำษี มูลค่ำเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3 %
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดิ นทำงไทย, หนังสือเดิ นทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำทำ
ใบอนุญำตที่ กลับเข้ำประเทศของคนต่ ำงชำติ หรือคนต่ ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ ำอำหำร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ ำ
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
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3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มิได้คำดคิ ด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร
4. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดิ นทำงในกรณี ที่เกิ นกว่ำสำยกำรบิ นกำหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่ำประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์และผู้เดิ นทำงต้ องกำรทำเพิ่ มเติ ม อำทิ
ภัยธรรมชำติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่ำช้ำหรือทรัพย์สินสูญหำย เป็ นต้ น
6. ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้บริ กำรน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
7. ค่ำทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 15,000 บำท
2. กรุณำชำระค่ ำทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำร
3. กรณี ทำกำรจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทำง 35 วันทำกำรหรือน้ อยกว่ำ กรุณำชำระค่ำทัวร์
เต็มจำนวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมำกรุป๊ ไม่สำมำรถใช้เงื่อนไขกำรชำระเงิ นแบบกำรจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
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หมำยเหตุ
1. ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภำพอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำยกำรบิ นฯลฯ โดยทำงบริ ษัทฯ จะ
คำนึ งถึงประโยชน์ และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญที่ สุด ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปนุ่ / กำรนำสิ่ งของผิ ด
กฎหมำย / เอกสำรกำรเดิ นทำงไม่ถกู ต้ อง และควำมประพฤติ ส่อไปในทำงเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชำติ ต่ำงๆ และกำรยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทำงบริ ษทั ฯ ไม่อำจคืนเงิ นให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทำงธรรมชำติ ต่ำงๆ ทำงบริ ษทั สำมำรถคืนเงิ นมัดจำหรือค่ำทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทำงสำยกำรบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทำกำรพิ จำรณำคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่ำนั น้
3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชำติ ในต่ ำงประเทศระหว่ำงกำรเดิ นทำง หำกมีเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทำให้กำรเดิ นทำงไม่สำมำรถเป็ นไปตำมกำหนดกำรได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิ นจนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยันว่ำจะมีกำรรับผิ ดชอบค่ ำใช้จ่ำย
จำกสำยกำรบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจำกรำยกำรทัวร์
อำทิ เช่นค่ ำโรงแรม ค่ำรถรับส่ งไปสนำมบิ น ค่ำอำหำร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ทำงบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประกำร
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