WONDERFUL HOKKAIDO
RUSUTSU SKI RESORT
th
เทศกาล White Illumination 37
6 DAYS 4 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

45,900.บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทำง: เดือนธันวาคม 2560
07-12

ไฮไลท์
 สนุกสนำนกับกิจกรรมมำกมำย ณ ลำนสกี RUSUTSU SKI RESORT อำทิ สกี, สโนว์บอร์ ด, สโนว์สเลด
 เยือนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สั มผัสบรรยากาศย้ อนยุคสมัยเอโดะ
 ชมสี สันความสวยงามจากการประดับประดาดวงไฟกว่าแสนดวงในเทศกาล White Illumination ซัปโปโร
 สั มผัสบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติกของคลองโอตารุ ที่ถูกปกคลุมไปด้ วยสี ขาวของหิมะ
 นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าขึน้ ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามของทะเลสาบโทยะและภูเขาไฟโชวะ
 ชมความน่ ารัก ฉลาด แสนรู้ของหมีสายพันธุ์สีน้าตาล ณ ศูนย์ อนุรักษพันธุ์หมีโชวะชินซัน
 เยือนโรงงานช็อกโกแลต ที่ถูกตกแต่งบรรยากาศเสมือนดั่งอยู่ในเทพนิยาย ณ SHIROI KOIBITO PARK
 ชมอาคารสถาปัตยกรรมเก่ าแก่ สไตล์ นีโอบาร็อค อเมริกา ณ ทาเนียบรัฐบาลเก่ า
 บาบัดสุ ขภาพกาย ผ่อนคลายความเมื่อยล้ ากับการแช่ น้าแร่ ออนเซ็น

 อำหำรมือ้ พิเศษ! บุฟเฟ่ ต์อำหำรทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิดจำกทะเลฮอกไกโด
 ผ่อนคลายกับการแช่ ออนเซ็นเพือ่ สุ ขภาพ บรรเทาความเมื่อยล้ า

วันแรก
20.00 น.
23.55 น.
วันที่สอง
08.30 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

กรุ งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการ
บินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
สนามบินชิโตเสะ – ดาเตะจิไดมูระ – โนโบริ เบทสึ – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้ าชมวิวอุสุซาน – แช่ ออนเซ็ น
เดิ น ทางถึง สนามบิ น ชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจากผ่านขั้น ตอนตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร
เรี ยบร้ อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่จาลองวิถีชีวติ ของชาว
เอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บา้ นท่านจะได้ยอ้ นยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่ น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มี
เหล่านิ น จาและผู ้หญิ งสวมชุ ดกิ โมโนมาเดิน อวดโฉมกัน ตลอด ท่ านสามารถตื่น ตากับเหล่า นัก รบซามู ไร ซึ่ ง
เสมือ นผู ้ปกป้ องดูแลความเรี ยบร้ อยของบ้านเมื อง ชมสาธิ ตการพรางตัวอัน เลื่อ งชื่ อ หรื อเลือ กถ่ ายภาพความ
ประทับใจกับเหล่านินจาและซามูไรทั้งหลาย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ รับอากาศบริ สุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งเกาะฮอกไกโดนาท่านเดินทาง
ไปชม จิโกกุดานิ พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติที่จิโกกุดานิหรื อหุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวย
พุ่งจากน้ าผุร้อนและบ่อโคลนเดือด เป็ นที่มาของหุบผานรก เดินทางสู่ โทยะ นาท่านสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึน้ กระเช้ า
ไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง) ภูเขาไฟที่เกิดจากการสัน่ สะเทือนของเปลือก
โลกในปี 1943 (หรื อปี โชวะของญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นที่มาของชื่ อเรี ยกภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี
และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้น กลายเป็ นภูเขาสู งถึง 400 เมตร ดังเห็นได้ในปั จจุบนั เดินทางสู่ สวนหมีโชวะชิ น
ซั ง เพื่อชมความน่ ารั กฉลาดแสนรู ้ ของหมีสีน้ าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้ จะพบ
เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านั้น ชาวไอนุ เชื่ อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย ได้เวลา
อันสมควร เดินทางสู่ RUSUTSU SKI RESORT
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก RUSUTSU SKI RESORT หรื อเทียบเท่ า
รั บประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปนมี
ุ่
ความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
Rusutsu Ski Resort – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงงานเป่ าแก้ ว – ซั ปโปโร – โรงงานช็อค
โกแลตอิชิยะ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เล่นสกี บนลานสกี Rusutsu Ski Resort เป็ นสกีรีสอร์ ทอีกแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีพ้นื ที่เล่นสกี
ขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้ นทางสกี มีความหลากหลาย ภูมิทศั น์สวยงามอยู่ใกล้กบั ทะเลสาบโทยะ (ไม่
รวมค่ าขึน้ กระเช้ าและค่ าอุปกรณ์ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดใน
เกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ นทรงตะวันตกสื บเนื่องมาจากอิทธิ พลของรัสเซี ยหลังจากที่ได้ทาการค้ากับ
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บ่ าย

ญี่ปนในสมั
ุ่
ยก่อน สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ โดยในยามค่าคืนคลองแห่งนี้ได้รับคาขนานนามว่าเป็ น
จุดที่โรแมนติกที่สุด ถือเป็ นสัญลัษณ์ของเมืองโอตารุ ที่ได้รับความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึก
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นสู่ โรงเป่ าแก้ ว คิ ตาอิชิ ที่ ข้ ึ น ชื่ อ ของโอตารุ จัดโชว์แ ก้วในรู ปแบบต่ า งๆให้ช ม เช่ น โคมไฟประดิ ษ ฐ์
หลากหลายรู ปแบบ, แก้วใส่ น้ า, ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆที่ทาจากเนื้อแก้ว จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคาร
เก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้ างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้ างภายในทาด้วยไม้สร้ างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ น
มรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติและที่นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมาย
หลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ดา้ นหน้าพิพิธภัณฑ์ยงั มี นาฬิ กา
ไอน้าโบราณ (Stream Clock) สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกคือที่โอตารุ และที่แคนาดา นาฬิกานี้จะ
พ่นไอน้ าประกอบกับมีเสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ
และเลือกหาขนมแสนอร่ อยทานที่ถนนสายนี้
นาท่านเดินทางสู่ ซั ปโปโร นาชม โรงงานช็ อกโกแลต อิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้ างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่
ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ เชิญท่านชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซื้ อช็อกโกแลตแบบ
ต่างๆ ซึ่ งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่กลับไปเป็ นของฝาก
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรื อ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่ า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตึกทาเนียบรั ฐบาลเก่ า – Mitsui Outlet – เทศกาล White Illumination ณ สวนโอโดริ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านไปสักการะขอพร ณ ศาลเจ้ าฮอกไกโด เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะศาลเจ้าชินโตนี้ ที่คอยปก
ปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานนับพันปี แต่ก็เป็ นที่
สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ จากนั้น
เดินทางสู่ ทาเนียบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็ อค อเมริ กา ที่
เลียนแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู เซตส์ สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็ นอิฐ
ที่ทามาจากหมู่บา้ นซิ โรอิชิและโทโยชิร่า จากนั้นนาท่านผ่านชม หอนาฬิ กาซั ปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมือง
ซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเดิมทีเป็ นโรง
ฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้ างเป็ นหอนาฬิ กาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424
จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า)
เดินทางช้อปปิ้ งทีร่ ้ าน มิตซุ ย เอาท์ เล็ต ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัย แหล่งรวมพลของ สิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่
โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสิ นค้า
สาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสิ นค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมี
ศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จไุ ด้ 650 ที่นงั่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและ
สิ นค้าจากฟาร์ มสดมาขายอีกด้วย จากนั้นนาท่านชมความสวยงามจากการประดับประดาไฟของ เทศกาล White

ค่า
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วันทีห่ ก
เช้ า
07.00 น.
10.00 น.
15.50 น.

Illumination ณ สวนโอโดริ ที่ทอดยาวผ่านใจกลางเมืองซัปโปโร โดยต้นไม้สองข้างทางและบริ เวณโดยรอบจะ
ถูกประประดาไปด้วยดวงไฟกว่า 500,000 ดวง ในแบบเทศกาลคริ สต์มาส เพือ่ เฉลิมฉลองต้อนรับฤดูหนาวที่กาลัง
มาเยือน ให้ท่านได้สัมผัสอากาศหนาวๆ กับหิมะสี ขาว สะท้อนแสงไฟสี สันสวยงาม เป็ นบรรยากาศที่สุดแสนโร
แมนติกและประทับใจมิรู้ลืม (งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2560)
รั บประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรื อ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่ า
อิสระท่ องเที่ยวในเมืองซั ปโปโรตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ องเที่ยวหรื อช้ อปปิ้ งย่ านดังของเมืองซั ปโปโร ตามอัธยาศัย (ไม่ มีรถบัสบริ การ)
เชิญท่านสัมผัสประสบการณ์พเิ ศษ นัง่ รถไฟท่องเทีย่ วตามสถานที่เที่ยวที่ข้ นึ ชื่อ (ไม่รวมค่าเดินทาง) ซึ่ งเรามีมา
แนะนาท่านกัน ดังนี้
ช้อปปิ้ งที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนว
ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตัง้ เรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้ านค้า ให้
ท่านได้ชอ้ ปอย่างจุใจ หรื อเลือกเดินตรอกราเมน ย่ านซู ซูกโิ นะ ที่เต็มไปด้วยร้ านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
JR TOWER แหล่งที่ต้งั ของห้างสรรพสิ นค้าชื่อดังและร้ านค้ามากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งได้จุใจ เช่น ร้ าน BIG
CAMERA จาหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้ าน 100 เยน, ร้ าน UNIQLO ขายเสื้ อผ้า
แฟชัน่ วัยรุ่ น, ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่ องสาอางค์ shishedo, kose, kiss, HKII, Kanebo,
Marjorica เป็ นต้น
(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อให้ ท่านได้ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ า)
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก IBIS STYLT SAPPORO หรื อ TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรื อเทียบเท่ า
สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริ การ **********************

ข้ อควรทราบ :
 สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ/ท่ าน
กาหนดการเดินทาง
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2560

07-12 ธันวาคม 2560
13-18 ธันวาคม 2560
14-19 ธันวาคม 2560

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2-3 ท่ าน

45,900.47,900.49,900.49,900.-

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ
พักกับ
2 ผู้ใหญ่
1 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ
2 ผู้ใหญ่
ไม่มเี ตียง

45,900.47,900.49,900.49,900.-

45,900.47,900.49,900.49,900.-

45,900.47,900.49,900.49,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่
ท่ านละ

10,500.10,500.10,500.10,500.-

อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้ อมคนขับรถ (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 30 กก.
 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า -ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษในร้ านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 4,000 เยนต่ อท่ าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่ อวิน าศภัย , การก่ อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิน ไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามจริ งเท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายของตัว๋ ที่เกิดขึ้นจริ ง

ตั๋วเครื่ องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุ ญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรั ม (สาหรั บ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดความกว้าง+ยาว+สู ง
ไม่เกิน 30 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 35 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 55 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

