HOKKAIDO SONGKRAN
7DAYS 5NIGHTS BY TG

ขอนาท่ านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทยั
โนโบริเบทสึ
โทยะ

เพลิดเพลินกับความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่ มารีน ปาร์ค นิ กซ์,
หุบเขาจิ โกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของ
ธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด
ชมความงามของทะเลสาบโทยะทีต่ งั ้ อยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ,
เยีย่ มชม ฟาร์มหมีสีน้าตาล ชมหมีสายพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว ,
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ,
ดื่มด่ากับธรรมชาติและลาธารน้ าแสนบริสุทธิที์ ส่ วนฟุคิดาชิ
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โอตารุ

ซัปโปโร

เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั่
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ปนุ่ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี,
อิสระช้อปปิ้งทีอ่ ิ ออน มอลล์
ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนาม
ทาเนียบอิฐแดง, สักการะสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เข้าสักการะองค์
พระใหญ่ไดบุทสึ ทีใ่ หญ่ท่สี ุดในเกาะฮอกไกโด, ชิมและช้อปอาหารทะเลสดๆ
ทีต่ ลาดปลา, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดงั ที่มิตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค, เพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้งทีย่ ่านทานูกิและซูซูกิโน่ และอิ สระเต็มวันในเมืองซัปโปโร

กาหนดการเดินทางวันที่ 12-18 เมษายน 2562
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG670

23.45 น.

วันที่สอง

สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ามารีน ปาร์ค นิ กซ์
>> จิ โกขุดานิ >> ทะเลสาบโทยะ

08.30 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น ชิ น ชิ โ ตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลัง จากผ่า น
ขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโนโบ
ริ เบทสึ เมืองที่มแี หล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติท่มี ีช่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด นา
ท่ า นเข้า ชม มารี น ปาร์ค นิ กซ์ พิพิธ ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ า ในปราสาทโบราณสไตล์ยุ โ รป
พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าแห่งนี้ มชี ่อื เสียงอย่างมาก นอกจากท่านจะได้พบกับสัตว์ทะเลสีสนั
สวยงามนานาชนิด เช่นปลาฉลาม ฝูงปลาซาร์ดีนกว่า 10,000 ตัว แหวกว่ายอยู่ในแท๊
งค์กระจกขนาดใหญ่ หรือฝูงแมงกระพรุนจานวนมาก ท่านยังสามารถชมขบวนพาเหรด
นกเพนกวินที่สุดแสนจะน่ ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอื้อม หรือจะเข้าชมโชว์แมวน้ า หรือ
โชว์ปลาโลมาก็น่ารักไม่แพ้กนั
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เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติท่ี จิโกขุด านิ บ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติไ ด้
สร้างสรรค์ขน้ึ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พภิ พเผาผลาญกามะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มารวมตัว
กันจนเกิดเป็นแอ่งขนาดใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 4 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือ้ อาหารอิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สาม

โทยะ >> นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอูสุ >> ฟาร์มหมี >> สวนฟุคิดาชิ >> โอตารุ
>> อิ ออน มอลล์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านสู่ ภูเขาไฟอูสุซงั เพื่อขึ้นกระเช้ าไฟฟ้ า (Usuzan Ropeway) ชมทิ วทัศน์ ภเู ขา
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 ฟาร์มหมีโชวะชิ นซัง ให้ท่านได้ส ัมผัสความน่ ารักและฉลาดแสนรู้ของหมีสี
น้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูยาก ในญี่ปุ่นนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านัน้ ชาวไอนุเชือ่ กันว่าหมีสนี ้ าตาลนี้ถอื เป็นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ สวนฟุคิดาชิ ซึ่งมีบ่อน้ าพุรอ้ นธรรมชาติทเ่ี กิดจากการละลายของหิมะ
จากภูเขาโยเทย์ บ่อน้ าพุรอ้ นแห่งนี้เป็นหนึ่งในร้อยบ่อน้ าพุทม่ี นี ้ าทีส่ ะอาดบริสุทธิ ์ทีส่ ุดที่
ได้รบั คัดเลือกจากกระทรวงสิ่งแวดล้อ มของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลาง
ธรรมชาติอนั สวยงามตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งใน
เมืองโบราณทีเ่ คยเป็นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือของประเทศญี่ป่นุ ในสมัยก่อนใช้ในการ
ขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่ จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of
the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวใน
สไตล์ยุโรป นาท่านช้อปปิ้ งที่ ห้างอิ ออน มอลล์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภค

เที่ยง
บ่าย

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (VTG) HOKKAIDO SONGKRAN 7DAYS 5NIGHTS BY TG 12-18 APRIL 2019

คา่

บริโภคแบรนด์ญ่ีป่นุ มากมาย รวมถึงซื้อสินค้าของฝากไม่ว่าจะเป็ นขนมญี่ปุ่นโบราณ
ช็อคโกแลต กาแฟ, ชาเขียว, ขนมขบเคีย้ ว, ผลไม้ ไปจนถึงเสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่สี่

โอตารุ >> คลองโอตารุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> ซัปโปโร >>
>> ที่ทาการรัฐบาลเก่า >> ช้อปปิ้ งทานุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ าของ
คลองโอตารุ 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
ั นาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรีโบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลือก
ซื้อกล่องดนตรีทท่ี ่านชืน่ ชอบหรือจะเลือกจัดทากล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียว
ในโลกก็ได้ นอกจากนี้ยงั มีนาฬิกาไอน้ าโบราณที่ตงั ้ เด่นอยู่หน้าอาคารพิพธิ ภัณฑ์ ที่มี
อายุการใช้งานนานนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตารุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
***บริ การท่านด้วยเซ็ทอาหารญี่ปนุ่ พร้อมด้วยขาปูซูไวท่านละ 1 เซ็ท***
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ
5 ของญี่ปนุ่ ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัวไปในญี
่
่ปนุ่ ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผัง
เมืองจึงถูกออกแบบเป็นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นํ าท่านชม
อาคารที ่ท าการร ฐั บาลเก่า หรือ ท าเนีย บอ ฐิ แดง สร้า งขึ น้ ในปี ค .ศ.1888
สถาป ตั ยกรรมนี้ถ อื เป็ น สัญ ลัก ษณ์ข องเมือ งซัป โปโร สไตล์ก ารสร้า งของโดมแปด
เหลี่ยมนามาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5
ล้านก้อน ผูท้ ่อี อกแบบอาคารนี้เป็ นสถาปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคาร
นี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงทีส่ ุดในญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูก
ไฟไหม้ทาให้ต้องสร้างขึน้ มาใหม่ ในปี ค .ศ.1911 ปจั จุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไ ว้เป็ นสมบัตทิ าง
วัฒนธรรมและใช้สาหรับต้อ นรับบุค คลสาคัญทางการเมือ งของรัฐบาลญี่ปุ่น จากนัน้

เที่ยง
บ่าย
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คา่

วันที่ห้า

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งทีย่ ่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ เป็นย่านทีร่ วบรวมร้านค้าต่างๆ กว่า
200 ร้านค้า ท่านสามารถช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมจาก
ห้างสรรพสินค้า หรือสินค้าแฮนด์เมด ไปจนถึงขนมของฝากมากมาย และย่านซูซูกโิ น่
แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ ร้านสาหรับครอบครัวหรือร้านกินดื่มแบบคนญี่ปนุ่ และ
ยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วยามราตรีอกี ด้วย
อิ สระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว
อิ สระท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า 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 มีจุด ชมวิ ว กลางคื น ที่ ภูเ ขาโมอิ ว ะ วิว
กลางคืนของที่น่ีนนั ้ ติดอันดับ 1 ใน 3 สถานที่ท่วี วิ กลางคืนสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ท่านสามารถขึน้ ไปบนยอดเขาด้วยกระเช้าและเคเบิ้ล คาร์ หรือหากต้องการท่องเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตร์ ก็ยงั มีหมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮอกไกโดให้ท่านได้เข้าเยีย่ มชม
(ไม่มีรถบัสบริ การ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)
กลางวัน - คา่ อิ สระรับประทานอาหารมือ้ กลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย
เลือกชิ มเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย
ไม่ว่าจะเป็ นเมนูซีฟ้ ด,
ู เจงกิ สข่าน(เนื้ อแกะย่าง), ราเม็ง, ของหวาน ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3.5 ดาว

วันที่หก

ซัปโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ตลาดปลา >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >>
มิ ตซุยเอาท์เล็ต >> ยูบาริ
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เช้า
08.00 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า
10.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อศาลเจ้า ซัปโปโร แต่เปลี่ยนชื่อ
เพื่ อ ให้ ส มกับ ความยิ่ ง ใหญ่ ข องเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ า แห่ ง นี้ ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับคนท้องถิน่ ได้กราบไหว้
สิง่ ศักดิ ์สิทธิและเป็
นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮอกไกโด เชื่อกันว่าศาลเจ้าชินโตแห่งนี้จะ
์
คอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข จากนัน้ นําท่านเลือกชมสินค้า
สดๆ จากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโด หรือจะลองเมนู ซูช ิ ซาชิมจิ าก
ร้านค้าต่างๆ หรือจะเป็นหอยเชลล์และหอยเม่นย่างร้อนๆ ให้ท่านได้ลม้ิ ลองตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารมือ้ กลางวันตามอัธยาศัย
นํ า ท่ า นเข้า เยี่ย มชมและสัก การะองค์พ ระพุ ท ธรู ป ขนาดใหญ่ อาตามะไดบุ ท สึ ที่
ประดิษ ฐานอยู่ ท่ า มกลางเนิ น เขาที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสวนดอกไม้ ภายในตกแต่ ง ด้ ว ย
สถาปตั ยกรรมแบบนํ าสมัยที่ดูเรียบง่าย แต่สวยงามและมีเอกลักษณ์ ที่ออกแบบโดย
นายทาดาโอะ อันโด สถาปนิกที่มชี ่อื เสียงของญี่ป่นุ ผูอ้ อกแบบสถานที่ต่างๆ ของญี่ป่นุ
มากมาย อาทิเช่น โอโมเตะซันโดะ ฮิลล์, สถานีรถไฟ ชิบุย่า ฯลฯ จากนัน้ อิสระให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้งกันต่อกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่ Mitsui Outlet Park ที่พร้อมใจกัน
ลดราคาสินค้าอาทิเช่น 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 และบริเวณ
ด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ที่ขายผลิตภัณฑ์สิ นค้าต่างๆ ที่มาจาก
ผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่วา่ จะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนมของฝากต่
่
างๆ
ได้ เวลาอัน สมควร นาท่ านเดิ น ทางสู่เมื อ งยูบ าริ เพื่ อ นาท่ านเข้า สู่ที่พ กั ระดับ
เทียบเท่า 3 ดาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังมือ้ อาหารอิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่
มี ส รรพคุ ณ ในการรัก ษาโรคต่ า งๆ ซึ่ ง เชื่ อ กัน ว่ า ถ้ า ได้ แ ช่ น้ า แร่ แ ล้ ว จะท าให้
ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
ยูบาริ >> สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังมือ้ อาหารเช้า นาท่านเดิ นทางสู่สนามบิ นชิ นชิ โตเสะ เพื่อทาการเช็คอิ น
เดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
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15.30 น.

โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

กาหนดการเดินทางวันที่ 12-18 เมษายน 2562
ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ราคาไม่ รวมตั ๋ว
เครื่องบิน

ผู้ใหญ่ ราคาท่ านละ

63,900.- บาท

29,600.- บาท

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

57,600.- บาท

26,600.- บาท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

47,900.- บาท

22,300.- บาท

สาหรับท่ านที่ ต้องการพักเดี่ยว
เพิ่มท่ านละ

11,900.- บาท

11,900.- บาท

อัตราค่าบริการ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ค่าตั ๋วเครื่องบิน**
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจํานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
์
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผูเ้ ดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภู มิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
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กําหนดนํ้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกําหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผูเ้ ดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่านํ้าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้ําหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ําหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สําหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสําหรับ 3 ท่านให้ได้ จําเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสําหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสําหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสําหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอายุต่ํากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อ ายุ 75 ปี ข้นึ ไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิเหตุเพียงครึ่งเดียว ***

7. ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิ กายน 2561 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทําการจองทัวร์แล้ว
8. ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
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1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทําเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็นต้น
6. ค่านํ้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการนํ้าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการ
3. กรณี ทาการจองทัวร์ก่อนวันเดิ นทาง 35 วันทาการหรือน้ อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็ม
จานวน
4. กรณี จองทัวร์แบบเหมากรุป๊ ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชาระเงิ นแบบการจองทัวร์แบบ
ปรกติ ได้
การยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินมัดจําทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทําการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลํา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจําและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชําระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
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หมายเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัย ของท่า นเป็ นสํ าคัญที่สุ ด ทางบริษัทฯ จะไม่ รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ป่นุ / การนํ าสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่ง
ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัย พิบตั ิท างธรรมชาติต่า งๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัดจํา หรือ ค่าทัว ร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกําหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่า ยที่เ กิด ขึ้นนอกเหนือ จากรายการทัว ร์ อาทิเช่น ค่าโรงแรม ค่า รถรับส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจากที่ท่านได้ทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจาเรียบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่าน
ได้ ย อมรับ ในข้ อตกลงและเงื่ อ นไขต่ า งๆ ที่ ท างบริ ษัท ได้ ระบุ ไว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประการ
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