VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
อาซาฮีคาว่า
โซอึนเคียว
บิเอ
โอตารุ
ซัปโปโร

ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชือ่ ของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ ารักของสัตว์เมือง
หนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เข้าชมกระบวนการทาสาเกที่ พิ พิธภัณฑ์สาเก
โอโตโกยาม่า
น้ำตกกิ งกะ น้ำตกริ วเซ น้ ำตกสองสำยทีไ่ หลคู่กนั สวยงำมท่ำมกลำงหุบเขำ
เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไม้ท่ี
สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้าสีฟ้า ทีเ่ มือ่ ยามสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นความ
งามทีน่ ่าหลงไหล
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ, เพลิดเพลิน
กับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้ งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิด ,
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ว่าทาเนียบอิฐแดง
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กำหนดวันเดินทำงปี 2562
12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุ ำยน
4-8 / 11-15 / 19-23 / 26-30 กันยำยน
วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

21.00 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

23.55 น.

วันที่สอง

สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้ นรำเม็ง >>
สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ >> พิพิธภัณฑ์สำเกโอโตโกยำม่ำ >> โซอึนเคียว

08.30 น.

เดิ นทำงถึงสนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมือง
ั ่ นตก เพื่อนำท่ำนเข้ำชมหมู่บ้ำนรำ
ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ำมีโอโซนทีด่ ที ส่ี ุดบนเกำะฮอกไกโดฝงตะวั
เม็ง หมู่บำ้ นทีไ่ ด้รวบรวมเอำร้ำนรำเม็งชื่อดัง 8 ร้ำนในเมืองอำซำฮีคำว่ำมำอยู่รวมกัน
เปิดให้บริกำรครัง้ แรกเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งรำเม็งในสไตล์อำซำฮีคำว่ำนี้เกิดขึน้ ภำยหลัง
สงครำมโลกครัง้ ที่ 2 ชำวอำซำฮีค ำว่ำ พยำยำมสร้ำ งเอกลัก ษณ์ ข องตัว เองโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในแบบต่ำงๆ เพื่อให้แตกต่ำงจำกรูปแบบของรำเม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้ำนี้
จนในทีส่ ุดก็เป็นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง (คืนเงิ นท่ำนละ 1,000 เยน)
นำท่ำนเข้ำชม สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือ สุดของเกำะญี่ปุ่น ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่ำอันเป็นธรรมชำติของเหล่ำสัตว์เมืองหนำวที่หำชมได้ยำก และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั
ถือได้วำ่ เป็นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ปุ่น ทัง้ ในเรื่องของกำรออกแบบให้เข้ำ
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงกลมกลืนและเนื้อที่อนั กว้ำงใหญ่ รำวกับอยู่ในธรรมชำติจริ งๆ
สัมผัสกับควำมน่ำรักของเหล่ำสัตว์เมืองหนำวมำกมำยอย่ำงใกล้ชดิ อำทิเช่น หมีขวั ้ โลก

เที่ยง
บ่ำย
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คำ่

เหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ ำ, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดำวหิมะและยังมีสตั ว์น้อย
ใหญ่ อีกมำกมำยที่รอคอยกำรมำเยี่ยมเยือ น จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำชมพิ พิธภัณ ฑ์สำเก
(Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็ นสำเกที่มชี ่อื เสียงในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น ให้
ท่ำนได้ชมกระบวนกำรผลิต ตลอดจนควำมพิถีพิถนั ในกำรผลิตสำเกที่ข้นึ ชื่อ แห่ง นี้
อิสระให้ท่ำนได้ชมิ สำเกรสเลิศตำมอัธยำศัย ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนออกเดินทำงสู่
โซอึนเคียว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ในโรงแรมที่พกั
จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ ที่ อุดมไปด้วยแร่ธำตุที่มี
สรรพคุ ณ ในกำรรัก ษำโรคต่ ำ งๆ จึ ง เชื่ อ ว่ ำ ถ้ำ ได้ แ ช่ น้ ำ แร่ แ ล้ ว จะท ำให้ ผิ ว พรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สำม
เช้ำ
08.30 น.

โซอึนเคียว >> น้ำตกกิงกะ & ริวเซย์ >> บิเอ >> สวนดอกไม้ชิคิไซ
>> บ่อน้ำสีฟ้ำ >> ซัปโปโร
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ น้ำตกกิ งกะ หรือถูกเรียกอีกชื่อว่ำน้ ำตกสีเงิน เพรำะในฤดูร้อน
จะเห็นน้ ำไหลเป็ นเส้นสีขำวเล็กไขว้ไปมำคล้ำยเส้นด้ำย ดูอ่อนช้อยงดงำมจนมีผู้ให้
สมญำนำมว่ำอนนะดะกิหรือ น้ ำตกผู้หญิง ส่วนน้ ำตกริ ว เซย์ ที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ได้ร ับ
สมญำนำมว่ำโอะโตะโกะดะกิ หรือน้ ำตกผูช้ ำย เพรำะลักษณะของเส้นน้ ำตกที่ใหญ่กว่ำ
เมื่อไหลออกมำจำกช่องภูผำจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ ำย และได้รบั คัดเลือกให้ตดิ
อันดับ 1 ใน 100 แห่งของน้ ำตกญี่ปนุ่ ทีส่ วยงำมทีส่ ุด ท่ำนสำมำรถมองเห็นได้พร้อมกัน
จำกจุดชมวิว จำกนัน้ นำท่ำนสู่ เมืองบิ เอ เมืองเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลำงเกำะฮอกไก
โด ที่ได้ช่อื ว่ำ “Small town of the most beautiful hills” เป็ นเมืองที่มีเนินเขำ
สลับซับซ้อนอยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทำงใต้
ของเมืองมี Panorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็ นถนนสำยเล็ก ๆ ตัดผ่ำนฟำร์มดอกไม้
เหมำะสำหรับกำรถ่ำยรูปมุมกว้ำง 360 องศำ ภำพถ่ำยที่ออกมำจะมองเห็นเนินเขำ ปก
คลุมด้วยฟำร์มดอกไม้สสี นั สวยงำม รวมทัง้ มองเห็นท้องฟ้ำกว้ำงไกล นอกจำกนัน้ บำง
บริเวณถูก จัดทำเป็ นที่พกั ชมวิว มีร้ำนขำยของและห้องน้ ำอำนวยควำมสะดวก แถม
ปลูกดอกไม้สีสนั สดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิม่ มูลค่ำทำงสำยตำ นำท่ำนเข้ำชมเนิน
ดอกไม้สำยรุง้ เพื่อชมควำมงดงำมของทุ่งดอกไม้หลำกสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รบั
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บ่ำย

คำ่

สมญำนำมว่ำเป็น Flower Paradise พบกับควำมงำมของดอกไม้ท่แี ข่งกันอวดสีสนั กัน
เหมือนพรมหลำกสีทเ่ี บ่งบำนพร้อมกันในฤดูรอ้ นของเกำะฮอกไกโด
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม บ่อน้ำสีฟ้ำ (Blue Pond) ซึ่งตัง้ อยู่กลำงเมืองบิเอะ บนเกำะฮอกไกโด ส่วน
ควำมอัศจรรย์ของบ่อน้ ำแห่งนี้กค็ อื น้ ำในบ่อจะมีสฟี ้ ำที่สดและสวย โดยสำเหตุท่นี ้ ำใน
บ่อ เป็ น สีฟ้ ำนัน้ ก็ค ือ สำรอลู มิเนี ย มไฮดรอกไซด์ท่ีเจือ ปนอยู่ใ นน้ ำ เป็ น จ ำนวนมำก
เหมือนกับชัน้ บรรยำกำศของโลก ทำให้สะท้อนกับแสงขำวกลำยเป็ นสีฟ้ำออกมำให้เรำ
ได้เห็นกัน ซึ่งอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์นนั ้ มำจำกกำรปะทุของภูเขำไฟโทคำจิดำเคะ และสี
ฟ้ำทีเ่ รำได้เห็นนัน้ จะสดมำกน้อยแค่ไหนก็ขน้ึ อยู่กบั แสงแดดทีส่ ่องลงมำในวันนัน้ ๆ และ
จุดทีเ่ รำไปยืนมองด้วย ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ
เกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงควำมเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่นุ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะ
แตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่นุ ซึ่งได้รบั ค ำแนะนำและพัฒนำจำก
ผูเ้ ชีย่ วชำญชำวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบตำมพืน้ ฐำนกำรวำงผังเมืองของ
อเมริกำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
วันที่สี่

ซัปโปโร >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทำงสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบรำณที่เคยเป็ นเมืองท่ำสำคัญทำงตอนเหนือของ
ประเทศญี่ปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำต่ำงๆ และทำกำรประมง โดยเฉพำะปลำ
เฮอร์รงิ่ จนได้ชอ่ื ว่ำเป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนติคของเมืองโอตำ
รุด้วยกำรสรรสร้ำงอย่ำงลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจกับวิวแสนโร
แมนติคของโกดังเก่ำที่สะท้อนบนผิวน้ ำของ คลองโอตำรุ คลองสำยวัฒนธรรมระหว่ำง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัว และท่ำนยังสำมำรถเลือกซื้อ
สินค้ำพืน้ เมืองจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ทีถ่ ูกดัดแปลงมำจำกโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี ด้วย พาท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน
ภายในอาคารท่ า นจะได้ ช มวิว ัฒ นาการของกล่ อ งดนตรีแ ละกล่ อ งดนตรีโ บราณ
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หลากหลายแบบ และสามารถเลือกซื้อกล่องดนตรีท่ที ่านชื่นชอบหรือ จะเลือกจัดท า
กล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณ
ทีต่ งั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ทีม่ อี ายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อนำท่ำนชม อำคำรที่ทำกำร
รัฐบำลเก่ำ หรือทำเนียบอิฐแดง สร้ำงขึน้ ในปีค.ศ.1888 สถำปตั ยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์
ของเมือ งซั ปโปโร สไตล์ ก ำรสร้ ำงของโดมแปดเหลี่ ย มน ำมำจำกรัฐ แมสซำชู เสทท์
สหรัฐอเมริกำ ใช้อิฐในกำรก่ อสร้ ำงประมำณ 2.5 ล้ำนก้อน ผู้ท่ีออกแบบอำคำรนี้ เป็ น
สถำปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภำยในประเทศ อำคำรนี้เคยเป็ นอำคำรที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบำลเมจิ ต่อมำถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้ำงขึน้ มำใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุรกั ษ์ไว้เป็นสมบัตทิ ำงวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญ
ทำงกำรเมืองของรัฐบำลญี่ปุ่น จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ ง ที่ ย่ำนทำนู กิและซูซูกิโน่
ย่ำนช้อปปิ้งทีร่ วบรวมร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 ร้ำนค้ำเอำไว้ท่นี ่ีท่เี ดียว ไม่ว่ำจะ
เป็นร้ำนขำยเครื่องสำอำงค์ ร้ำนสินค้ำแบรนด์เนมมือสอง ร้ำนขำยเสื้อผ้ำ กระเป๋ำและ
รองเท้ำ ร้ำนอำหำรและร้ำนกินดื่มอีกมำกมำยที่เปิ ดบริกำรตัง้ แต่ช่วงสำยของวันไป
จนถึงเวลำกลำงคืน เพรำะย่ำนซูซูกโิ น่นนั ้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วสำหรับนักท่องรำตรี
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินสุวรรณภูมิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
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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กำหนดวันเดินทำง 12-16 / 19-23 / 26-30 มิถนุ ำยน 2562
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

41,500.- บำท

23,300.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

37,300.- บำท

20,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

31,300.- บำท

17,500.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.- บำท

7,900.- บำท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
กำหนดวันเดินทำง 4-8 / 11-15 / 19-23 / 26-30 กันยำยน 2562
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

40,900.- บำท

22,900.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

36,900.- บำท

20,600.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

30,600.- บำท

17,300.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.- บำท

7,900.- บำท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) HOKKAIDO PANORAMA 5D3N BY TG (B)

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผโู้ ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ ละประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้ เดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
3. หากผู้เดิ นทางมีการใช้ต ั ๋วเดิ นทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบิ น
สุวรรณภูมิ กรุณาติ ดต่ อเจ้าหน้ าที่ ก่อนซื้อตั ๋วเดิ นทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะ
ของทัวร์ว่าออกเดิ นทางได้ หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่ องจากการกาหนดน้าหนั กสัมภาระของสายการบิ น
ภายในประเทศจะน้ อยกว่าสายการบิ นระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบั การกาหนดของแต่
ละสายการบิ น ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่ อความเสียหายที่ เกิ ดขึ้น
4. หากผู้เดิ นทางปฏิ เสธการรับบริ การจากทางบริ ษัทขณะเดิ นทาง อาทิ เช่นร้านอาหาร
สถานที่ท่องเที่ ยวหรือไม่เดิ นทางพร้อมคณะ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงิ นค่าบริ การใน
ส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบิ นไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้าหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิ น
-สายการบิ นไทย ได้น้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน
-สายการบิ นเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้าหนักสัมภาระใบละ 23 กิ โลกรัม ท่ านละ 2 ใบ
-สายการบิ น ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้าหนั กสัมภาระ 20 กิ โลกรัม/ท่าน และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ นเท่ านั น้ (รวมกระเป๋าติ ดตัวด้วยแล้ว)
-สายการบิ นพีช แอร์ ได้น้าหนั กสัมภาระใบละ 20 กิ โลกรัม ท่ านละ 1 ใบ และสัมภาระ
ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้ น น้าหนั กรวมแล้วไม่เกิ น 7 กิ โลกรัม/ท่ าน
3. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเที ยบเท่ า กรณี
ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตี ยงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้
เป็ นห้ องพักคู่แล้วเสริ มเตี ยง ในกรณี ที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้ องพักสาหรับ 3
ท่านให้ได้ จาเป็ นต้ องจัดห้ องพักให้ท่านเป็ นแบบห้องทวิ น+ห้องซิ งเกิ ล
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-ห้องทวิ น ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 2 เตี ยง
-ห้องดับเบิ้ ล ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตี ยงขนาดควีนไซส์ 1 เตี ยง
-ห้องทริ ปเปิ้ ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตี ยงเดี่ยว 2 เตี ยง และเตี ยงเสริ มอีก 1 เตี ยง
-ห้องซิ งเกิ ล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตี ยงเดี่ ยว 1 เตี ยง
4. ค่าอาหาร ค่ าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดิ นทางใน
ต่ างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั ิ เหตุในระหว่างการเดิ นทาง คุ้มครองในวงเงิ นสูงสุดท่านละไม่เกิ น
1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิ ดอุบตั ิ เหตุวงเงิ นไม่เกิ น 500,000 บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่าง
การเดิ นทาง)
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษี น้ามัน ที่สายการบิ นเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้ องชาระ
เพิ่ มเติ ม ในกรณี ที่ทางสายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มภายหลังจากที่ท่านได้ทาการ
จองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดิ นทางไทย, หนังสือเดิ นทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทา
ใบอนุญาตที่ กลับเข้าประเทศของคนต่ างชาติ หรือคนต่ างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่ าอาหาร-เครื่องดื่ ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรีด ค่ า
โทรศัพท์ เป็ นต้ น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิ ด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดิ นทางในกรณี ที่เกิ นกว่าสายการบิ นกาหนด 20 กิ โลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการทัวร์และผู้เดิ นทางต้ องการทาเพิ่ มเติ ม อาทิ
ภัยธรรมชาติ รุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ ยวบิ นล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็ นต้ น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริ การน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่ านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่ าทัวร์ส่วนที่ เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการ
3. กรณี ทาการจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการหรือน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์
เต็มจานวน
การยกเลิ ก
1. กรุณำแจ้งยกเลิกล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 45 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืน
เงินมัดจำทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทำง 35 วันทำกำรหรือน้อยกว่ำ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำร
คืนค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทำงในช่วงวันหยุดเทศกำลสำคัญ เช่น เทศกำลปีใหม่, เทศกำลสงกรำนต์
หรือวันหยุดยำวตำมทีร่ ฐั บำลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่ำเหมำลำ) จะไม่มี
กำรคืนเงินมัดจำและค่ำทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวัน
เดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิ นฯลฯ โดยทางบริ ษัทฯ จะ
คานึ งถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่ สุด ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิ ดชอบต่ อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิ่ งของผิ ด
กฎหมาย / เอกสารการเดิ นทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่ อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติ ต่างๆ และการยกเลิ กเที่ยวบิ น ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงิ นให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ น
สกุลเยน
2. ในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงิ นมัดจาหรือค่าทัวร์
ได้กต็ ่ อเมื่อทางสายการบิ นและโรงแรมที่ พกั ได้ทาการพิ จารณาคืนเงิ นส่วนนัน้ ให้แล้ว
เท่านั น้
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3. ในกรณี เกิ ดภัยธรรมชาติ ในต่ างประเทศระหว่างการเดิ นทาง หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิ ดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดิ นทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นจนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิ ดชอบค่ าใช้จ่าย
จากสายการบิ น และไม่รบั ผิ ดชอบต่ อค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นนอกเหนื อจากรายการทัวร์
อาทิ เช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับส่ งไปสนามบิ น ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ างๆ ที่ทางบริ ษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ทุกประการ
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