WONDERFUL JAPAN

HOKKAIDO SPRING
6 DAYS 4 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

33,900.-

กำหนดเดินทำง : 14 – 19 มิถุนายน 2560

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
- นั่งกระเช้ าไฟฟ้าขึน้ ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามในมุมมองแบบพาโนราม่ า
- เที่ยวชมเมืองแห่ งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่ าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
- ชมโรงงานช็อกโกแลตและสวนชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค ท่ ามกลางบรรยากาศดั่งอยู่ในเทพนิยาย
- ชมความงามของทุ่งดอกไม้ บิเอะจาก หอชมวิวโฮกุเซ และ Mild Seven Hill
- ถ่ ายรูปสุ ดฟิ นที่ บ่ อน้าสี ฟ้า Blue Pond และน้าตกชิโรฮิเงะ
- พิเศษ!! อิม่ อร่ อยไม่ อ้นั กับบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
- ผ่ อนคลายกับการแช่ น้าแร่ รรรมชาติเพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณที่เปล่งปลัง่

วันแรก
21.00 น.
23.00 น.
วันที่สอง
07.55 น.

กรุ งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
คณะพร้ อ มกัน ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ ASIA
ATLANTIC AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ HB7904
สนามบินชิโตเสะ – โนโบริเบ็ทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ –จิโกกุดานิ - นั่งกระเช้ าสู่ ภูเขาไฟอุสึ –
ทะเลสาบโทยะ – แช่ ออนเซ็น
เดิ นทางถึง สนามบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) นาท่านเดิ นทางสู่ โนโบริ เบ็ทสึ เมืองที่ เต็มไปด้วยรี สอร์ ท สถานตากอากาศ มี
บ่อน้ าพุร้อนที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเกาะฮอกไกโด หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ (Noboribetsu Date Jidaimura) เป็ น
หมู่บา้ นจาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะในสมัยโบราณ ภายในพื้ นที่ หมู่บา้ นมีท้ งั หอสังเกตการณ์ โรงละคร วัด
ร้านค้า หมู่บา้ นนิ นจา หมู่บา้ นซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนัง
ญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว โดยมีคนแต่งตัวเป็ นพ่อค้า ซามูไร นินจา เดินไปมาและสามารถชมการแสดงวัฒนธรรม
แบบชาวเอโดะอีกด้วย

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรื อ นรกวัลเล่ ย์ ซึ่ งมีความหมายว่า หุบผานรก หุ บผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่ งยัง
ไม่ดบั จึงก่อให้เกิ ดน้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ยงั คงอยู่ นาท่านเดินผ่าน
สะพานทางเดิ นเพื่อไปยังบ่อต้นกาเนิ ดโดยสองข้างสะพานจะมีน้ าพุร้อนไหลออกมาเป็ นลาธาร และมีบ่อเล็ก
ใหญ่ให้เห็นตลอดทางเดิ น นาท่าน นั่งกระเช้ าสู่ ภูเขาไฟอุสึ ที่ ระเบิ ดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้
ชื่ นชมวิวทิ วทัศน์ของภูเขาและต้นไม้พร้อมชมภูเขาไฟโชวะหรื อโชวะซิ นซัน ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิ ดจากการ
เคลื่ อนตัวของเปลื อกโลกในปี 1946 ซึ่ งระเบิ ด ปะทุ ติด ต่ อกัน นานถึ ง 2 ปี ซึ่ งปั จจุ บันยังมี ค วัน ลอยกรุ่ น อยู่
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบโทยะ เป็ น 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโดและเป็ นทะเลสาบแห่ งเดียวที่น้ าจะไม่
มีน้ าแข็งปกคลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ ึนมามีรูปร่ างมองดูคล้ายรู ปปลา
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั KOHANTEI HOTELหรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
มีความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยในเรื่ องโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
โอตารุ – คลองโอตารุ – โรงเป่ าแก้ ว คิตาอิชิ – พิพริ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ นทรง
ตะวันตกสื บเนื่ องมาจากอิทธิ พลของรัสเซี ยหลังจากที่ ได้ทาการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน นาท่านไปสัมผัสความ

โรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค่าคืนคลองแห่ งนี้ ได้รับคาขนานนามว่าเป็ นจุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่ได้รับความนิ ย มมาถ่ายภาพคู่เป็ นที่ ระลึก แวะชม โรงเป่ าแก้ ว คิตาอิชิ ที่ข้ ึ นชื่ อของ
เมืองโอตารุ เช่น โคมไฟประดิษฐ์, แก้วใส่ น้ า, ตุ๊กตาที่ทาจากเนื้ อแก้วที่สวยงาม เชิ ญท่านเพลิดเพลินไปกับการ
เดินชมผลิตภัณฑ์ที่ทาจากเนื้ อแก้วกันตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม พิพิรภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สอง
ชั้น ที่ ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดก
ทางสถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุ รักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ และที่ นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมาย
หลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ ระลึ ก นอกจากนี้ ท่านยังสามารถถ่ายรู ปคู่กบั
นาฬิ กาไอนา้ โบราณ (Steam Clock) สไตล์องั กฤษที่เหลืออยูเ่ พียง 2 เรื อนบนโลกเท่านั้น
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่
เช้ า

อิสระอาหารกลางวันตามอัรยาศัยให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างเต็มที่ในย่ านโอตารุ
นาท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญของเกาะฮอกไกโด ชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตัวอาคาร
ของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยโุ รปที่ลอ้ มรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค ซึ่ งภายในประกอบ
ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสี ยง โดยอาคารซึ่ งเป็ นร้านขายของนั้น
ถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่ งเทพนิ ยายคลาสสิ ก เชิ ญท่านเลือกชิ มและเลือกซื้ อช็อกโกแลตหรื อซอฟท์ครี ม
ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างพร้อม ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ
ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่ องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า
บิเอะ – หอชมวิวโฮกุเซ – เนินเขาไมลด์ เซเว่ น – Blue Pond – นา้ ตกชิโรฮิเงะ – ฟูราโน่ – โรงบ่ มไวน์ โรงงานชีสฟูราโน่ – นิงเกิล้ เทอเรส – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งบิ เอะ ระหว่ า งทางแวะ จุ ด พัก รถ Sunagawa Highway Oasis ชม หอชมวิ ว โฮกุ เซ
(Hokusei Hill Observatory) เป็ นหอชมวิวรู ปทรงปิ รามิด สามารถชมวิวรอบเมืองบิเอะ ในมุม 360 องศา และยัง
มีร้านขนม ของฝาก ไอศกรี ม ร้านอาหาร และยังมองเห็นภูเขาโทคาจิอนั กว้างใหญ่เป็ นฉากหลัง แถมในหน้าร้อน
ยังเพลิดเพลินกับลาเวนเดอร์ และทุ่งทานตะวันได้อีกด้วย ชม เนินเขาไมลด์ เซเว่ น (Mild Seven Hill) ชมเนิ นสวย
ที่มีทุ่งข้าวสาลีกว้างใหญ่เป็ นผืนเดียวและมีแนวต้นสนบนเนินเขาอยู่ไกลๆ ข้างๆ เป็ นพื้นที่ทาการเกษตรกรรม แต่
ถ้าหากเรามองจากด้านล่างขึ้นไปก็จะเห็นป่ าสนอยูเ่ หนื อไร่ มนั ฝรั่ง เป็ นจุดชมวิว มุมถ่ายรู ปที่พลาดไม่ได้ จากนั้น
ชมบ่อน้ ามหัศจรรย์ Blue Pond น้ าในบ่อเป็ นสี ฟ้าที่สวยงาม น้ าในบ่อนี้ เกิดจากการสร้างเขื่อนขึ้นในบริ เวณนั้น
เพื่อให้น้ าทั้งหมดถูกกักไว้ไม่ให้ออกจากบ่อจะได้ป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขาไฟ อลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์
จากการปะทุของภูเขาไฟแถวนั้นนัน่ เองที่ ทาให้น้ าในบ่อทั้งหมดกลายเป็ นสี ฟ้าเช่ นนี้ และชม น้าตกชิ โรฮิเงะ มี
ความโดดเด่ นของสี ของแม่น้ าที่ เป็ นสี ฟ้าอมเขี ยว เกิ ดขึ้ นจากแร่ โคบอลต์นั่นเอง และยิ่งในช่ วงฤดูใบไม้ร่วงที่

ใบไม้เปลี่ยนสี เหลืองแดงตัดกับน้ าสี ฟ้าทาให้สวยงามมากขึ้น
เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ ชม โรงบ่ มไวน์ ฟูราโน่ (Furano Winery) มีฟาร์ มปลูกองุ่นชั้นดี ที่นามาผลิตไวน์ช้ นั เลิศได้
สามารถลองชิ มและเลือกซื้ อไวน์และน้ าองุ่นได้ ไม่ไกลกันมีร้านอาหาร Furano Wine House สามารถดื่ มด่ากับ
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองฟุระโนะจากเนินเขา นอกจากนี้ยงั มีทุ่งลาเวนเดอร์ เล็กๆ อยูด่ า้ นหลังอีกด้วย จากนั้น
ชม โรงงานชีสฟูราโน่ (Furano Cheese Factory) เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมขั้นตอนการผลิตชี สท้องถิ่นคาเมเบิร์ท
(camaembert) ผ่านทางกระจก และสามารถลิ้มรสตัวอย่างชี สในร้านค้าของโรงงานได้ ชีสที่พิเศษคือชีสสี ดา ที่ทา
จากหมึกของปลาหมึ ก จากนั้นนาท่ านชม นิงเกิ้ลเทอเรส Ningle Terrace เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆ ซึ่ งจาหน่ ายสิ นค้า
พื้ น เมื อ งจาพวกงานฝี มื อ ต่ างๆ สิ นค้าไอเดี ย เก๋ ๆ ที่ อยู่ในร้ านที่ ท าเป็ นกระท่ อมไม้เล็กๆท่ ามกลางป่ าที่ ร่ มรื่ น
เชื่ อมต่อด้วยสะพานไม้ ภายในร้านก็จะมีคนทางานฝี มือให้ชมพร้อมทั้งจาหน่ายสิ นค้าไปด้วย สมควรแก่เวลานา
ท่านเดินกลับเข้าสู่เมืองซับโปโร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ ชาบู
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

อิสระท่ องเที่ยวในซัปโปโรตามอัรยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวหรือช้ อปปิ้ งย่ านดังของเมืองซัปโปโร ตามอัรยาศัย (ไม่ มรี ถบัสบริการ)
สถานที่ท่องเที่ยวแนะนาในซัปโปโร ดังนี้
ทาเนียบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็ อค อเมริ กา ที่เลียนแบบ
มาจากอาคารทาเนี ยบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็ นอิฐที่ทามา
จากหมู่บา้ นซิ โรอิชิและโทโยชิร่า เป็ นแลนด์มาร์คในการถ่ายรู ปของซัปโปโร
สวนสารารณะโอโดริ สวนสาธารณะที่อยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร เป็ นสถานที่จดั งานเทศกาลต่างๆ
หอนาฬิ กาซั ปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง เดิมที่เป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอ
นาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่
ช้อปปิ้ งที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อก ตั้งขวางในแนวตะวันออกตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยูก่ ว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ชอ้ ป
อย่างจุใจ หรื อเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
มิตซุ ย เอาท์ เล็ต ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัย สิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และ
เด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสิ นค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นงั่ และ

มี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
JR TOWER แหล่งที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งได้จุใจ เช่น ร้าน BIG
CAMERA จาหน่ายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิ คส์ ,ร้าน 100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ น,ร้าน
MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ องสาอาง Shisedo, Kose, HKII, Kanebo, Marjorica เป็ นต้น
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัรยาศัย เพือ่ ให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า
วันที่หก
เช้ า
09.55 น.
16.15 น.

สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย ASIA ATLANTIC AIRLINES เที่ยวบินที่ HB7905
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

อัตราค่าบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

14 - 19 มิถุนายน 2560

33,900.-

33,900.-

33,900.-

33,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

7,000

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 2 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและค่ าทิปไกด์ 4,000 เยนต่ อท่ านตลอดทริป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดิ นทางต่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษ ทั ฯ จะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อัน เนื่ องจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟระเบิ ด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ญี่ปุ่น ท่ านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา

การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 31 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 30%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 16 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 60%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 15 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%

 ค่าภาษีสนามบิ น, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิ ดตามอัตราที่ ทางสายการบิ นแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้ นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่ เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่ เป็ นแบบห้อ งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตี ยงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่ างๆ เป็ นผลให้ค่ าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ท ้องเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญ าตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม (ส าหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ ตอ้ งมีบินด้วยสายการบิ นภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 หมายเหตุ บริษั ท ฯ ขอสงวนส ิท ธิ์ที่ จ ะเปลี่ย นแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั ้ง นี้ ข ึ้น อยู่ กั บ การ
เปลี่ย นแปลงของอั ต ราแลกเปลี่ย น และสายการบิน (โดยเฉ พาะภาษี น้ ามั น ซ ึ่ง มี ก ารผั น ผวนอยู่
ตลอดเวลา) สภาพทางการเมือ งภัย ทางธรรมชาติแต่ยั งคงจะรัก ษามาตรฐานการบริก ารและค านึงถึง
ความต ้องการ ,ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค ้าเป็ นสาคัญ.....

