WONDERFUL JAPAN

HOKKAIDO AUTUMN DELIGHT
6 DAYS 4 NIGHTS

รำคำเริ่มต้ น

49,900.บาท/ท่ าน

กำหนดกำรเดินทำง : 10 – 15 ตุลำคม 2562

Date

Program

Meal

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินชิโตเสะ TG670 (23.45-08.30)

-

2

3
4
5
6

ฮอกไกโด (สนามบินชิ โตเสะ) – ฟูราโน่ แยมการ์ เด้น (กิ จกรรม
ทาแยมด้วยตัวท่านเอง) - บิเอะ - บ่อน้ าสี ฟ้า – แช่ออนเซ็น
คามิคาว่า – กระเช้าอาซาฮีดาเกะ (ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) –
อาซาฮีคาว่า – สวนสัตว์ฮาซาฮียาม่า – หมู่บา้ นราเม็ง – ซัปโปโร
ช้อปปิ้ งย่านทานูกิโคจิ
คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิ กาไอน้ าโบราณ –
ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้ ง JR Tower
ซัปโปโร ที วีทาวเวอร์ - เนี ยบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาซัปโปโร
ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอาท์เลตพาร์ค – ชิโตเสะ
สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุ วรรณภูมิ TG671 (10.30-15.30)

Hotel

-/L/D

HOTEL BEARMONTE
หรื อเทียบเท่า

B/L/-

KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า

B/L/D
B/L/B/-/-

KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO
หรื อเทียบเท่า
GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL
หรื อเทียบเท่า

วันแรก
20.30 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.30 น.

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

กรุ งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ)
คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 อำคำรผู้โดยสำรขำออก ประตู 4 เคำน์ เตอร์ C สำยกำรบินไทย โดย
มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกในเรื่ องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ฮอกไกโด (สนำมบินชิโตเสะ) ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
สนำมบินชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองฟูรำโน่ – ฟูรำโน่ แยมกำร์ เด้ น – บิเอะ – บ่ อนำ้ สี ฟ้ำ – แช่ ออนเซ็น
เดิ นทางถึง สนำมบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุ ลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูรำโน่ เมืองที่อยูใ่ นแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทาให้
เมืองฟูราโน่ มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดิ นแถบนั้นเป็ นดินภูเขาไฟ จึ งเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ชม ฟูรำโน่ แยมกำร์ เด้ น เปิ ดทาการตั้งแต่ ปี 1986 ภายในร้ านอัด แน่ นไปด้วยแยมหลากหลาย
ชนิ ด เป็ นร้ า นขายของฝากที่ ส ามารถเลื อกชมเลื อกชิ มแยมได้ถึง 38 ชนิ ด แยมของที่ นี่จะใช้วตั ถุดิ บที่ ผ ลิ ต
ขึ้ นในฮอกไกโด และมี บ างส่ วนใช้ผ ลผลิ ต ที่ ป ลูก และเก็บ เกี่ ย วจากไร่ ข องทางร้ า นเอง สิ น ค้า ยอดฮิ ต ของ
ที่ นี่คื อ Haskap Jam (หรื อ Honeysuckle) ซึ่ งทามาจากผลไม้ที่ เ ติ บโตตามธรรมชาติ ในฮอกไกโดเท่ า นั้น
หรื อแยมสตรอเบอร์ รี่ที่ วางขายตลอดทั้งปี หรื อแยมเมล่อนเข้มข้นที่ ทาจากเมล่อนฟุราโน่
*** พิเศษสุ ดให้ ทุกท่ ำนร่ วมกิจกรรมทำแยมด้ วยตัวท่ ำนเอง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็ก ๆ ที่ต้ งั อยู่บริ เวณตอนกลางของเกาะฮอกไกโด มีความสวยงามที่ต้ งั อยูบ่ นเนิ นเขา
สองข้างทางเต็มไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย ์ นับเป็ นสถานที่ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรู ปและบันทึกไว้ในความทรง
จา จากนั้นนาท่ านชมความสวยงามที่ มีหนึ่ งเดี ยวในฮอกไกโด บ่ อ น้ำสี ฟ้ ำ หรื อ BLUE POND พบกับ ความ
อัศจรรย์ธรรมชาติ ที่สร้างสรรค์ความสวยงามแปลกตา ของน้ าในบ่ อที่ เป็ นสี ฟ้ า Aquamarine บ่ อน้ าที่ เกิ ดขึ้ น
เพราะความบังเอิญหลังการสร้างเขื่อน เพื่อป้ องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ซึ่ งมีความแตกต่างจากบ่อน้ าตาม
ธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทาให้มีความสวยงามแปลกตาอีกแบบ

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั HOTEL BEARMONTE หรือเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาวญี่ปุ่น
มีความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ี มีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่สำม
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำมิคำว่ ำ – นั่งกระเช้ ำอำซำฮีดำเกะ (ขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ) – อำซำฮีคำว่ ำ – สวนสั ตว์ อำซำฮียำม่ ำ หมู่บ้ำนรำเม็ง – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งย่ ำนทำนูกโิ คจิ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชมความงามของช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ก่อนใครด้วยการ นั่งกระเช้ ำอำซำฮีดำเกะ เป็ นกระเช้าสาหรับขึ้นไป
ยังภูเขาอาซาฮีดาเกะ (สูง 2291 เมตร) ซึ่ งเป็ นยอดที่สูงที่สุดให้ฮอกไกโด ให้ท่านได้ชมความงามของต้นไม้ต่างๆ
อย่างเช่นตระกูลต้นเมเปิ ลทั้งหลาย จะเริ่ มผลัดเปลี่ยนสี เป็ น สี เหลือง และสี แดง ซึ่ งเป็ นสัญญาณบอกให้รู้ว่าฤดู
ใบไม้ร่วงของญี่ ปุ่นได้มาเยือนแล้ว ซึ่ งภาพของภูเขาที่ ถูกปกคลุมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นหนึ่ งทิ วทัศน์อนั
งดงามของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เดินทางสู่ เมืองอำซำฮิกำว่ ำ เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจากซัปโปโร
นาท่านชม สวนสั ตว์ อำซำฮียำม่ ำ สวนสัตว์แห่งนี้ มีชื่อเสี ยงมากตรงที่ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ท่านได้เข้าชมสัตว์
นานาชนิ ดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายเป็ นเอกลักษณ์สาคัญ ไฮไลท์คือ “อุโมงค์แก้วเพนกวิน” ซึ่ งจะเป็ น
อุโมงค์ที่จะผ่านบริ เวณสระว่ายน้ าของฝูงเพนกวินทั้งหลาย ทาให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินได้
อีกส่ วนหนึ่ งก็คือ “โดมแก้วขนาดเล็ก” ซึ่ งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีข้ วั โลกและหมาป่ า ทาให้เราได้เห็ น
สัตว์ที่ไม่ได้เห็นง่ายๆอย่างหมีข้ นั โลกและหมาป่ ากันแบบระยะใกล้ชิดเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บ้ำนรำเม็ง แหล่งรวบรวมราเม็งแสนอร่ อย มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวถึง
กันมาก โดยถือกาเนิ ดขึ้นในปี 1996 ที่นี่มีร้านราเม็งชื่ อดังถึง 8 ร้าน ที่แสดงฝี มือการปรุ งให้ลูกค้าได้ลิ้มลองและ
ยังมีเรื่ องราวความเป็ นมาของราเม็งจัดแสดงให้ชมอีกด้วย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
(โดยมอบเงินสดมูลค่า 1,000 เยน/ท่าน ท่านสามารถเลือกราเม็งได้ตามความชอบ)
นาท่านเดินทางสู่ ซั ปโปโร เมืองหลักของเกาะฮอกไกโด เป็ นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้าขายและความเจริ ญ
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าย่านดัง ย่ ำนทำนูกิโคจิ โร ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดิ นที่ มีหลังคากินความยาว 7 บล็อก
ถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยู่
กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ชอ้ ปอย่างจุใจ หรื อเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและ
สถานบันเทิงยามราตรี
อิสระรับประทำนอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย เพือ่ ไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำในกำรช้ อปปิ้ ง
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ค่ำ

คลองโอตำรุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ – ถนนซำไกมำจิ – ซัปโปโร โรงงำนช็อกโกแลต –
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอตำรุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ นทรง
ตะวันตกสื บเนื่ องมาจากอิทธิ พลของรัสเซี ยหลังจากที่ได้ทาการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน นาท่านไปสัมผัสความ
โรแมนติ กของ คลองโอตำรุ คลองแห่ งนี้ ได้รับคาขนานนามว่าเป็ นจุดที่ โรแมนติ กที่ สุด ถื อเป็ นสัญลัษณ์ ของ
เมื องโอตารุ นาท่ านชม พิพิธภัณ ฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่ าแก่ สองชั้น ที่ ภ ายนอกถูกสร้ างขึ้ นจากอิ ฐแดง แต่
โครงสร้างภายในทาด้วยไม้สร้างขึ้ นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมที่ เก่าแก่และควรค่าแก่
การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ และที่นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อ
เป็ นของฝาก และท่านยังสามารถถ่ายรู ปคู่กบั นำฬิ กำไอน้ำโบรำณ สไตล์องั กฤษที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลก
เท่านั้น จากนั้นให้ท่านเดิ นเล่นถนนซำไกมำจิ นับเป็ นถนนที่ มีเสน่ ห์และเต็มเปี่ ยมไปด้วยเอกลักษ์ เนื่ องจากตัว
ถนนเองได้รับการอนุ รักษ์มาอย่างดี เยี่ยม จนกลายมาเป็ นถนนแหล่งช้อปปิ้ งชื่ อดังของเมื องโอตารุ มี ร้านค้า
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้ อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับ ซั ปโปโร ชม โรงงำนช็อกโกแลต ชิโรอิ โคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์
ยุโรปที่ลอ้ มรอบไปด้วยสวนดอกไม้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อช็อกโกแลตแบบต่างๆ ซึ่ งผลิตจากนมสดของเกาะฮอก
ไกโด รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่กลับไปเป็ นของฝาก จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ย่ ำนเจอำร์ ทำวเวอร์
(JR Tower) อาคารสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ที่เชื่ อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ที่ รวมเอาสถานที่ ต่างๆไว้ดว้ ยกัน
อาทิ เช่น ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ , ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดินมีร้านขายของฝากจาก ฮอกไกโด มีศูนย์
อาหารสไตล์ธีมพาร์ค ราเมนรี พบั ลิค ซัปโปโร ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเลือกซื้ อของฝากกันเต็มที่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ ำง และปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว

นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ ำำสู่

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

วันที่หก
เช้ ำ
10.30 น.
15.30 น.

ซัปโปโร ทีวที ำวเวอร์ - ทำเนียบรัฐบำลเก่ ำ – หอนำฬิ กำซัปโปโร – ศำลเจ้ ำฮอกไกโด – มิตซุ ย เอำท์ เลตพำร์ ค
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม ซัปโปโร ทีวที ำวเวอร์ หอคอยใจกลางเมืองซัปโปโร ที่มีความสูง 150 เมตร โดยชั้นที่สูงที่สุดสามารถ
ชมวิวเมืองซัปโปโรได้ต้ งั อยู่ในความสู ง 90 เมตร สามารถขึ้นไปชมบรรยากาศของเมืองซัปโปโรจากมุมสู งได้
อีกด้วย นาท่านชมทำเนียบรั ฐบำลเก่ ำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็ อค
อเมริ กา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้าน
ก้อน เป็ นอิฐที่ ทามาจากหมู่บา้ นซิ โรอิชิและโทโยชิ ร่า ผ่ ำนชม หอนำฬิ กำซั ปโปโร ตั้งอยุ่ท่ามกลางกลุ่มตึ กสู ง
สมัยใหม่ เป็ นหอนาฬิ กาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโร สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421
เดิ มที เป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิ กาและมีระฆังตี บอกเวลา
ตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสักการะ ศำลเจ้ ำฮอกไกโด หรื อเดิ มชื่ อ ศำลเจ้ ำซั ปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาล
เจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาว
นานเก่าแก่นบั พันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้
เพื่ อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป จากนั้นนาท่ านสู่ มิตซุ ย เอำท์ เลต พำร์ ค (MITSUI OUTLET PARK) ศูนย์
รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดังจากทัว่ โลก อาทิ Coach Armani, Ralph Lauren,
Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้าสาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิ งชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสิ นค้า
ทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยังมี ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่ จุได้ 650 ที่ นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge
ซี่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์มสดมาขาย

อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั GRAND TERRACE HOTEL CHITOSE หรือเทียบเท่ ำำสู่ W
สนำมบินชิโตเสะ – สนำมบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึง สนำมบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตรำค่ำบริกำร/ท่ ำน
เด็ก อำยุ 2-12 ปี

กำหนดเดินทำง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่ำน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

10 - 15 ตุลำคม 2562

49,900.-

49,900.-

44,900.-

39.900.- 8,000.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ ำนละ

หมำยเหตุ: กรุ ณำอ่ ำนเงือ่ นไขให้ ละเอียดก่ อนทำกำรจองทัวร์ และชำระค่ ำมัดจำ
- การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจานวนผูร้ ่ วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อน หรื อยกเลิกการ
เดินทางหากคณะทัวร์มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริ ษทั ฯไม่มีน้ าดื่มบริ การ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริ การ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่ องจาก ตรงกับ
วันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในประเทศญี่ปุ่นส่ วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ตอ้ งการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL)
บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรี เควสเข้าไป (ติดต่อสอบถาม
เจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การคืนไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรื อห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่ องจากผู ้
เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรื อ
ยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทาง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่าพาหนะรับ-ส่ ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการหรื อเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ
500,000 บาท ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จากัด
 หัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
 บริ การน้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อ พาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่ม และอาหารที่สงั่ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริ ษทั
ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริ ง
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

ตัว๋ เครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป กรณี ลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณี ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการออกตัว๋ ไปแล้วนั้น ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านั้น กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรื อไม่
- กรณี ท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะ
ดาเนินได้ภายหลังจากออกตัว๋ กรุ๊ ปแล้วเท่านั้น โดยผูโ้ ดยสารต้องดาเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทางในกรณี น้ ีทางบริ ษทั ฯจะเช็ค
กับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้หรื อไม่ กรณี ถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งในการเปลี่ยนตัว๋ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
- ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นงั่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
ด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน

- สายการบินไทยกาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่ วนกระเป๋ าใบเล็กที่สามารถนาขึ้นเครื่ องได้อยูใ่ นความ
ดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วย
สายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่ องน้ าหนักและจานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตวั๋ โดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่ วนสายการบินอื่นๆใน
เครื อ STAR ALLIANCE ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูก่ บั
สิ ทธิ์ ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรื อสายการบินอื่น น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า
หรื อสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วย
ตัวท่านเอง
- กรุ ณาใส่ หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริ ษทั ฯส่ งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุ ณา
เก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณี
- ท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
กำรสำรองที่นั่งและชำระเงิน
 ยืนยันกำรสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
ญี่ปุ่น ท่ ำนละ 10,000 บำท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่ านไม่ชาระเงิ นค่ าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถื อว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยไม่มี
เงื่อนไข และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ ออกเดิ นทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบิ นมีการการันตี มดั จาที่
นัง่ กับสาย การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ

