GROUP & GO JAPAN

HOKKAIDO - NOBORIBETSU
4 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

19,900.บาท/ท่าน

วัน

1

2

กําหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2563
ออกเดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป
โปรแกรม

สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริ เบทสึ – บ่อนํ้าแร่ นรก จิโกกุดานิ ชมภูเขา
ไฟโชวะชินซัง (ไม่รวมค่ากระเช้า) – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร (New Chitose
Airport – Noboribetsu – Jigogudani - Showa Shinzan (exclude. Cable car) – Lake
Toya – Sapporo)
เนินพระพุทธเจ้า – ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ
– พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ –
ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร ( Hill of the Buddha – Hokkaido Shine – Ishiya
Chocolate Factoey – Otaru Canel – Music Box Museum – Sakaimachi – Sapporo)

อาหาร
B L D

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า



MYSTAY HOTEL
SAPPORO STATION
หรื อเทียบเท่า

 

 



MYSTAY HOTEL
SAPPORO STATION
หรื อเทียบเท่า
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อิสระท่องเที่ยวหรื อช้อปปิ้ งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริ การ) (Free at
leisure / no Service Car)

 



MYSTAY HOTEL
SAPPORO STATION
หรื อเทียบเท่า
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รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ (Pick up at Hotel –
New Chitose Airport – Bangkok)

 



-

วันแรก

...... น.

บ่ าย

สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) – โนโบริเบทสึ – บ่ อนํา้ แร่ นรก จิโกกุดานิ – ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง (ไม่ รวมกระเช้ า)
ฟาร์ มหมีสีนํา้ ตาลโชวะชินซัง (ไม่ รวมค่ าเข้ า) – ทะเลสาบโทยะ – ซัปโปโร
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน..... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาํ อาหารสดจําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่น หากฝ่ าฝื นมีโทษจับปรับ
(เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เจ้าหน้าที่ชูป้ายรับที่สนามบิน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรี สอร์ท บ่อนํ้าพุร้อนที่
มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นําท่านชม บ่ อนํ้าแร่ นรก จิโกคุดานิ (Jigokudani) หุ บผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่ งยัง
ไม่ดบั จึ งก่ อให้เกิ ดนํ้าพุร้อนและบ่ อโคลนเดื อดอันเป็ นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่ยงั คงอยู่ นําท่ านเดิ นผ่าน
สะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกําเนิดโดยสองข้างสะพานจะมีน้ าํ พุร้อนไหลออกมาเป็ นลําธาร และมีบ่อเล็กใหญ่
ให้เห็นตลอดทางที่เดินไป

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัง ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุ
ติดต่อกันนานถึง 2 ปี ซึ่งปัจจุบนั ยังมีควันลอยกรุ่ นอยู่ ท่านสามารถนัง่ กระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมวิวแบบพาโนรามาของ
ทะเลสาบโทยะได้จากมุมนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า 1,500 เยน ไป-กลับ)
ท่านสามารถชม ฟาร์ มหมีสีนํ้าตาลโชวะชินซัง เป็ นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ าํ ตาล นักท่องเที่ยวสามารถเยีย่ มชมลูก
หมีสีน้ าํ ตาลได้อย่างใกล้ชิดและมีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยว เป็ นภาพที่น่ารัก
น่าเอ็นดูทีเดียว หากต้องการใกล้ชิดกว่านี้กส็ ามารถเข้าไปยังห้องสังเกตการณ์พิเศษซึ่งจะมองเห็นหมีสีน้ าํ ตาลเดิน
ผ่านไปมา ได้ยนิ เสี ยงและกลิ่นของหมีผา่ นรู ระบายอากาศเล็กๆ ได้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าฟาร์มหมี 850 เยน)

นําท่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโทยะ เป็ น 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโดและเป็ นทะเลสาบแห่งเดียวที่

นํ้าจะไม่มีน้ าํ แข็งปกคลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ ึนมามีรูปร่ างมองดูคล้ายรู ปปลา
ให้ท่านได้ดื่มดํ่ากับบรรยากาศอย่างเต็มที่
นําท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เป็ นเมืองเศรษฐกิจและเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญของเกาะฮอกไกโด
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

เนินพระพุทธเจ้ า – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – โรงงานช็อคโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี –
นาฬิ กาไอนํา้ โบราณ – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารเช้ าของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เนินพระพุทธเจ้ า (Hill of the Buddha) มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้อมรอบรู ปปั้ นพระพุทธรู ปมีความ
สู งมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ าํ หนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้ มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอนั
งดงาม มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้อมรอบรู ปปั้ นพระพุทธรู ปมีความสู งมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ าํ หนัก 1500 ตัน พื้นที่
ที่ลอ้ มรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอนั งดงาม อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้นนั่ คือการเดินลอดไป
ตามอุโมงค์ที่มาความยาว 40 เมตร ที่ เมื่ อเดิ น ไปจนถึ งจุ ดที่ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปที่ อยู่บริ เวณปลายทางของ
อุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยูร่ อบๆองค์พระพุทธรู ปเปรี ยบเสมือนรัศมีแสงแห่ ง
ฟ้ า ซึ่ งไม่สามารถมองได้จากทางด้านนอก ถือเป็ นอีกส่ วนหนึ่ งที่ทางสถาปนิ กตั้งใจออกแบบเพื่อให้ทุกๆส่ วนมี
ความพิเศษไม่แพ้กนั นับว่าเป็ น Unseen Hokkaido สถานที่ที่มีความมหัศจรรย์และคุม้ ค่าสําหรับการมาเยือน

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมชื่อ “ศาลเจ้ าซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอก
ไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั
ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาํ หรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่
ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจสื บไป
ชม โรงงานช็ อกโกแลต ชิ โรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ลอ้ มรอบไปด้วยสวน
ดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่ งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มี
ชื่อเสี ยงของที่นี่กลับไปเป็ นของฝาก

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ นทรง
ตะวันตกสื บเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทาํ การค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
นําท่ านไปสั ม ผัส ความโรแมนติ ก ของ คลองโอตารุ ได้รั บ คําขนานนามว่าเป็ นจุ ด ที่ โ รแมนติ ก ที่ สุ ด ถื อ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่ได้รับความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึก ชม พิพ ธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็นมรดกทาง
สถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติและที่นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมายหลากหลาย
แบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อเป็นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ ดา้ นหน้าพิพิธภัณฑ์ยงั มี นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ
สไตล์อ ังกฤษ ที่ เหลื อ อยู่เพี ยง 2 เรื อ นบนโลกคื อ ที่ โ อตารุ และที่ แ คนาดา นาฬิ ก านี้ จะพ่ น ไอนํ้าประกอบกับ มี
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุก 15 นาที และให้ท่านได้เดินเล่น ถนนซาไกมาจิ ตลอดทั้งสองข้างทางของถนนซาไกมาจิยงั เต็ม
ไปด้วยร้านค้าขายขนมแสนอร่ อยนานาชนิ ด อาทิ ช็อคโกแล็ต LeTAO ที่มีขายเฉพาะที่โอตารุ เค้กและขนมอัน
เลื่องชื่อต่าง ๆ มากมาย ของที่ระลึกและร้านอาหารร้านกาแฟให้ท่านเดินชมได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับ ซัปโปโร
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาของท่ าน
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ า
วันที่สาม
เช้ า

อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ้ งในซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เชิญท่ านอิสระท่ องเที่ยวด้ วยตัวท่ านเองหรื อช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโรตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบริการ)

มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําดังนี้
ตลาดปลานิ โจ ตลาดสดใจกลางซัปโปโร มี ป ระวัต ิศ าสตร์ ย าวนานกว่ า 100 ปี เปรี ย บเสมื อ นห้อ งครั ว ของ
ชาวเมื องซัปโปโรมาตั้งแต่สมัยก่ อน นอกจากปลาแซลมอน ปู และหอยเชลล์ที่เป็ นอาหารทะเลเด่ นๆ ของฮ
อกไกโดแล้ว ยังเต็มไปด้วยผลผลิ ตทางการเกษตรอย่างผลไม้และผักนานาชนิ ด มี ร้ านขายอาหารที่ ส ามารถ
ทานปลาสดๆ ได้ตรงนั้นเลยอยู่หลายร้ าน อาทิ ร้ านซูชิเครัน แนะนําเมนู Kaisen Don ข้าวหน้าอาหารทะเลสด
และซู ชิ แ สนอร่ อ ยที่ รั บ ประกัน ว่า สดสุ ด ๆ , ร้ า นโอกุม ะ โชเท็น เมนู ไ คเซ็ น ด้ง , ร้ า นนิโจ คานิอิจ ิบ ะ มี ปู
หลากหลายสายพันธุ์ตามฤดู กาล เป็ นต้น
มิต ซุ ย เอาท์ เล็ต พาร์ ค ซั ปโปโร เพลิ ดเพลิ นกับการเลื อกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง ทั้งแบนด์ต่างประเทศและ
แบนด์ดงั ของญี่ปุ่น และสิ นค้าดีราคา พิเศษที่มี ให้เลือกถึง 130 ร้านค้า ซึ่ งในบรรดาแบรนด์ดงั เหล่านี้ จะมีถึง 58
แบรนด์ที่เป็ นแบรนด์ที่เพิ่งเปิ ดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในประเทศญี่ ปุ่น อี ก 9
แบนด์ดงั ที่มาเปิ ดครั้งแรกในญี่ปุ่น มีท้ งั สิ นค้าสําหรับสุ ภาพบุรุษและสุ ภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเท้า
อาทิ Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ
JR TOWER ตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีรถไฟเจอาร์ซปั โปโร เป็ นห้างสรรพสิ นค้า โรงภาพยนตร์
ศูนย์อาหาร และมีจุดชมวิวที่ช้ นั 38 เรี ยกว่า T38 Observation Deck ระดับความสู ง 160 เมตรสามารถมองเห็ นวิว
มุมกว้างของซัปโปโร
ย่ านทานุ กิโคจิ ช้อ ปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดิ น ที่ มี ห ลังคาความยาว 7 บล็อ กถนน ตั้งขวางในแนวตะวัน ออกตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจหรื อเลือกเดินย่ านซูซูกโิ นะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พกั MYSTAY HOTEL SAPPORO STATION หรื อเทียบเท่ า
วันที่สี่
เช้ า
…… น.
…… น.

รถรับจากโรงแรม – สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
รถรอรับท่านจากบริ เวณล็อบบี้โรงแรม เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน...... (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน)
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ **********************

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน
เดินทางเป็ นกรุ๊ปส่ วนตัว ตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน

กําหนดการเดินทาง

คณะ 4 ท่ าน
ท่ านละ

คณะ 6 ท่ าน
ท่ านละ

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

เดินทางตุลาคม – พฤศจิกายน 2563

-

21,900.-

9,500.-

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์ หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมท่ านละ 1,000 บาท
อัตรานีร้ วม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมคนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น มีเครื่ องแปลภาษา(กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ าํ มัน / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น (กรณี ตอ้ งยืน่ วีซ่า)
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ตามแต่ท่านเห็นสมควร)
ข้ อควรทราบ :
 กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ แล้วทาง
บริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
 บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย มีคนขับรถพูดภาษาญี่ปุ่น พร้อมเครื่ องแปลภาษาเท่านั้น
 ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของ
ท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยีห่ อ้ รถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 การใช้รถในการรับส่ งสนามบินและวันที่ท่องเที่ยว จะให้บริ การตามที่ระบุไว้ในเอกสารเท่านั้น หากต้องการเดินทาง
นอกเหนือจากเส้นทางดังกล่าวต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
 อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผเู ้ ดินทาง 6 ท่านขึ้นไป กรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางมากกว่าที่กาํ หนด กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อ
เสนอราคาอีกครั้ง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทําการออกตัว๋ ก่อน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสํ ารองที่นั่งและชําระเงิน
 ยืนยันการสํ ารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสํ าเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสํารอง
 กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบิ นชําระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือทั้งหมดชําระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
 หลังจากสํารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดําเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาํ ระเงินมัดจําในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทําการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสํารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการ
เปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทํารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90

วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จํานวนเงินขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยูใ่ นเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้ อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลงจอง
ทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดิ นทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยูก่ บั การวางรู ปแบบของแต่ละโรงแรม
กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชําระ
ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่
คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

