VTG ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
บิเอ
ฟูราโน่
โทยะ
โอตารุ
ซัปโปโร

เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่า Small town of the most beautiful hills นังรถชม
่
Patch Work
และชมเนินทุ่งดอกไม้ท่สี วนดอกไม้ชิคิไซ
ชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ทส่ี วนโทมิ ตะ
ชมความงามของทะเลสำบโทยะทีต่ งั ้ อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชมฟำร์มหมีสีน้ำตำล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดแสนน่ารัก
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ, เพลิดเพลินกับ
เสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ และช้อปปิ้ งแบรนด์เนมกันที่มิตซุย เอาท์เล็ท,
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของอาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ทีร่ ู้จกั กันในนาม
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ว่าทาเนียบอิฐแดง และอิ สระเต็มวันในเมืองซัปโปโร และอิ สระเต็มวันกับ
การท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

กำหนดกำรเดินทำง 3-8 / 11-16 / 15-20 / 24-29 กรกฎำคม 2562
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

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
08.30 น.

เที่ยง

สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> ฟูรำโน่ >> ฟำร์มโทมิตะ >> บิ เอ >> PATCH WORK >>
>> สวนดอกไม้ชิคิไซ >> ยูบำริ
เดิ น ทำงถึ ง สนำมบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จำกผ่ำ น
ขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองฟูรำโน่
เมืองที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทาให้เมืองฟูราโน่ มอี ากาศเย็น
และแห้งประกอบกับดินแถบนัน้ เป็ นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการ
เกษตรและดอกไม้ นาท่านชมสวนโทมิ ตะ สถานที่บุกเบิกการเพาะปลูกลาเวนเดอร์และ
ดอกไม้สารพัดชนิ ดหลากหลายสีส ัน โดยในช่วงปลายเดือนมิถุ นายนจนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม ท่ านจะได้พบกับทุ่ งลาเวนเดอร์ท่พี ร้อมใจกันออกดอกสีม่ วงสดใสไปทัวทั
่ ง้
บริเวณ ราวกับมีพรมสีม่วงมาปูไว้ท่ามกลางทุ่งหญ้า กลิน่ หอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์
ฟุ้งไปทั ่วบริเวณ นอกจากนี้ยงั มีแปลงดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ท่ปี ลูกสลับสีจนถูกเรียกจน
ติดปากว่าทุ่งดอกไม้สรี งุ้ อิสระให้ท่านชืน่ ชมความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ทอดยาวไป
ไกลจนสุดสายตาตัดกับท้องฟ้าในฤดูร้อนที่แสนสดใส ภายในบริเวณสวนโทมิตะยังมีสนิ ค้า
ทีร่ ะลึกมากมายทีเ่ กีย่ วกับดอกลาเวนเดอร์ อาทิเช่น สบู่ โลชัน่ ครีมทามือ หมอน น้ าหอมฯ
และท่านสามารถลิ้มลองซอฟท์ครีมและชีสเค้กลาเวนเดอร์ได้อกี ด้วย นอกจากลาเวนเดอร์
แล้วยังมีเมล่อน ผลไม้ขน้ึ ชื่อของเกาะฮอกไกโดให้ท่านได้เลือกลิ้มลองอีกด้วย **การบาน
ของดอกไม้ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ กรณี ที่ดอกลำเวนเดอร์โรยแล้ วจะนำท่ ำน
ชมสวนดอกไม้ชนิ ดอื่นแทน**
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอ เมืองเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่อื ว่า
“Small town of the most beautiful hills” เป็ นเมืองที่มเี นินเขาสลับซับซ้อนอยู่ทางตะวันตก
เฉียงเหนือ มีจุดชมวิวชื่อ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี Panorama Road ทัง้
2 แห่งเป็ นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสาหรับการถ่ายรูปมุมกว้าง 360
องศา ภาพถ่ายทีอ่ อกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์มดอกไม้สสี นั สวยงาม รวมทัง้
มองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนัน้ บางบริเวณถูกจัดทาเป็ นที่พกั ชมวิว มีร้านขายของ
และห้องน้ าอานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสี นั สดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิม่ มูลค่า
ทางสายตา นาท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุ้ง เพื่อชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ
สวนดอกไม้ชิคิไซทีไ่ ด้รบั สมญานามว่าเป็ น Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้
ทีแ่ ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสีทเ่ี บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของเกาะฮอกไกโด
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่เมืองยูบำริ
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ โรงแรมที่พกั
พิ เศษ !! ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขำปูและบุฟเฟต์ยบู ำริ เมล่อน
จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธำตุที่มี
สรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำงๆ จึงเชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สำม
เช้า
08.00 น.

ยูบำริ >> ทะเลสำบโทยะ >> นัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่ภเู ขำไฟอูสุ >> ฟำร์มหมีสีน้ำตำล
>> มิ ตซุย เอำท์เล็ต >> ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ทะเลสำบโทยะ ซึ่ง อยู่ ภ ายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติช ิค ็อ ทสึ - โทยะ
ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึน้ จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อในอดีตกาล ทาให้พน้ื ดินยุบตัวจน
ก่อให้เกิดทะเลสาบในปจั จุบนั โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขาสูงต่ าโดยมีปากปล่องภูเขา
ไฟบางแห่งทีย่ งั คงคุกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จากไอร้อนทีพ่ ุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็น
กัน ดังนัน้ ที่น่ีจึงเป็ นแหล่งที่อาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นชัน้ เยี่ยมสาหรับนักท่องเที่ยว และ
ทะเลสาบแห่งนี้ยงั เคยถูกใช้ในการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือG8 เมื่อปี
ค.ศ. 2008 อีกด้วย นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ า (Usuzan
Ropeway) ชมทิ วทัศน์ ภเู ขาไฟโชวะ (โชวะชิ นซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสันสะเทื
่
อนของ
เปลือกโลกในปี ค.ศ.1943 (หรือปี โชวะของญี่ป่นุ ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อเรียกภูเขาไฟโชวะ)
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ความร้อนใต้พภิ พได้ดนั พืน้ ดินสูงขึน้ มาเรื่อยๆ ติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายเป็ นภูเขาสูง
ถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปจั จุบนั และยังคงมีพลังงานความร้อนอยู่ แม้ว่าในช่วงฤดูหนาว
หิมะจะตกมากแค่ไหน บนภูเขาไฟโชวะชินซังกลับไม่มหี มิ ะปกคลุมเลย โดยในบริเวณภูเขา
ไฟโชวะชินซัง ท่านจะได้พบกับ ฟาร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่านได้สมั ผัสความน่ ารักและ
ฉลาดแสนรูข้ องหมีสนี ้ าตาลนับ 100 ตัว ทีใ่ กล้สูญพันธุแ์ ละหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ถอื เป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขา
อีกด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญี่ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัวไปในญี
่
่ปนุ่ ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผัง
เมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นาท่าน
เดินทางสู่ มิ ตซุย เอำท์เล็ต ปำร์ค อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย
ที่พร้อมใจกันลดราคาสินค้าอาทิเช่น 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
และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ทีข่ ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ทีม่ า
จากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่วา่ จะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของฝาก
่
ต่างๆ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปู 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
วันที่สี่
เช้ำ
08.00 น.

ซัปโปโร >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของ
ประเทศญี่ป่นุ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทาการประมง โดยเฉพาะปลา
เฮอร์รงิ่ จนได้ชอ่ื ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตา
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วันที่ห้ำ
เช้ำ

รุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโร
แมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรมระหว่าง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถเลือกซื้อ
สินค้าพืน้ เมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถ่ ูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี ด้วย พาท่าน
เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรีต้อนรับท่าน
ภายในอาคารท่ า นจะได้ ช มวิว ัฒ นาการของกล่ อ งดนตรีแ ละกล่ อ งดนตรีโ บราณ
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 เพื่อนาท่านชม อำคำรที่ทำกำร
รัฐบำลเก่ำ หรือทาเนียบอิฐแดง สร้างขึน้ ในปีค.ศ.1888 สถาปตั ยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์
ของเมือ งซั ปโปโร สไตล์ ก ารสร้ างของโดมแปดเหลี่ ย มน ามาจากรัฐ แมสซาชู เสทท์
สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่ อสร้ างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ท่ีออกแบบอาคารนี้ เป็ น
สถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดใน
ญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี
ค.ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุรกั ษ์ไว้เป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อนรับบุคคลสาคัญ
ทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ที่ ย่ำนทำนู กิและซูซูกิโน่
ย่านช้อปปิ้งทีร่ วบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ท่นี ่ีท่เี ดียว ไม่ว่าจะ
เป็นร้านขายเครื่องสาอางค์ ร้านสินค้าแบรนด์เนมมือสอง ร้านขายเสื้อผ้า กระเป๋าและ
รองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่มอีกมากมายที่เปิ ดบริการตัง้ แต่ช่วงสายของวันไป
จนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซูซูกโิ น่นนั ้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรี
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่ำนเอง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ วและสัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร ช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
ซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรง
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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 มีจุด ชมวิ ว กลำงคื น ที่ ภูเ ขำโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของที่น่ีนนั ้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยว
เชิง ประวัติศ าสตร์ ก็ยงั มีห มู่บ้ ำนประวัติ ศ ำสตร์ฮอกไกโดให้ท่ านได้เข้าเยี่ย มชม
นอกจากนี้ท่านยังสามารถเดินทางเข้าเยีย่ มชมและสักการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศาลเจ้า
ทีเ่ ป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเกาะฮอกไกโด
(ไม่มรี ถบัสบริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ)
กลำงวัน - คำ่ อิ สระรับประทำนอำหำรมือ้ กลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตำมอัธยำศัย
ไม่ว่ำจะเป็ นเมนูซีฟ้ ด,
ู เจงกิ สข่ำน(เนื้ อแกะย่ำง), รำเม็ง, ของหวำน ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่หก
เช้ำ
10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
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

กำหนดวันเดินทำง 3-8 / 24-29 กรกฎำคม 2562
อัตรำค่ำบริ กำร
ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ
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รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น
47,900.- บำท

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
29,900.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

43,300.- บำท

26,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,900.- บำท

22,600.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
กำหนดวันเดินทำง 11-16 กรกฎำคม 2562
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

48,900.- บำท

30,900.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,000.- บำท

27,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

36,600.- บำท

23,300.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
กำหนดวันเดินทำง 15-20 กรกฎำคม 2562
อัตรำค่ำบริ กำร
ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ
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รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น
46,900.- บำท

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
28,900.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

42,300.- บำท

26,000.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

35,300.- บำท

21,600.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**
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
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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
-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
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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
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. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
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
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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