WONDERFUL JAPAN

HOKKAIDO in SUMMER
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

38,900.-

กำหนดเดินทำง : 24-28 สิ งหาคม / 16-20 กันยายน 2560

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
- พิเศษ !!!! สาหรับผู้เดินทางวัย 50 ปี ขึน้ ไป รับส่ วนลดทันทีท่านละ 3,000 บาท
- นั่งกระเช้ าไฟฟ้าขึน้ ภูเขาไฟอุสึ ชมวิวทิวทัศน์ ที่งดงามในมุมมองแบบพาโนราม่ า
- เที่ยวชมเมืองแห่ งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่ าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
- ชมโรงงานช็อกโกแลตและสวนชิโรอิโคอิบิโตะพาร์ ค ท่ ามกลางบรรยากาศดั่งอยู่ในเทพนิยาย
- เยือนอาคารสถาปัตยกรรมเก่ าแก่ สไตล์ นีโอบาร็อค “ทาเนียบรัฐบาลเก่ า” &”หอนาฬิ กาโบราณ”
- ช้ อปปิ้ งจุใจในแหล่ งช้ อปปิ้ งชื่อดังของฮอกไกโด ทานุกโิ คจิ และมิตซุย เอาท์ เล็ตพาร์ ค
- อิม่ อร่ อยไม่ อ้นั กับบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด
- ผ่ อนคลายกับการแช่ น้าแร่ รรรมชาติเพือ่ สุ ขภาพและผิวพรรณที่เปล่งปลัง่

วันแรก
21.00 น.
23.45 น.
วันที่สอง
08.30 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม
เช้ า

กรุ งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 4 ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย
โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
สนามบินชิโตเสะ – ชิราโออิ – หมู่บ้านชนพืน้ เมืองไอนุ – ทะเลสาบโทยะ – นั่งกระเช้ าสู่ ภูเขาไฟอุสึ –
โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – แช่ ออนเซ็น
เดิ นทางถึง สนามบินชิ โตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมื องและศุลกากร
เรี ยบร้ อย (เวลาที่ ประเทศญี่ ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เพื่ อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณ าปรั บ
นาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) นาท่านเดินทางสู่ เมืองชิราโออิ เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านชนพืน้ เมืองไอนุ
ซึ่ งเป็ นเสมื อนพิ พิ ธภัณ ฑ์ที่ บ อกเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาวิถีชีวิต วัฒ นธรรมของชาวไอนุ โบราณเอาไว้อย่าง
ครบถ้วน ด้านหน้าทางเข้าจะมีรูปปั้ นเทพเจ้าประจาเผ่าขนาดใหญ่ยืนโดดเด่นเป็ นสง่าคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
และมีร้านขายของที่ระลึกที่มีงานฝี มือต่างๆ ทั้งงานแกะสลักไม้ งานจักสานที่เน้นความปราณี ต ให้ท่านได้เลือก
ชมเลือกซื้ อกันและมีการแสดงวิถีชีวิตของชนเผ่าแบบดั้งเดิม เช่น การทาพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า การร้องเพลงกล่อม
เด็ก การเต้นระบาในงานรื่ นเริ ง การเล่นเครื่ องดนตรี พ้ืนเมืองที่สามารถเลียนแบบเสี ยงสัตว์ต่างๆ จากนั้นนาท่าน
สู่ ทะเลสาบโทยะ เป็ น 1 ในทะเลสาบชื่ อดังของฮอกไกโดและเป็ นทะเลสาบแห่ งเดี ยวที่ น้ าจะไม่มีน้ าแข็งปก
คลุมในช่วงฤดูหนาวและใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ ึนมามีรูปร่ างมองดูคล้ายรู ปปลา นาท่าน นั่งกระเช้ า
สู่ ภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้พร้อมชม
ภูเขาไฟโชวะหรื อโชวะซิ นซัน ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิ ดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในปี 1946 ซึ่ งระเบิ ด
ปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี ซึ่ งปัจจุบนั ยังมีควันลอยกรุ่ นอยู่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรี สอร์ ท สถานตากอากาศ มีบ่อน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของ
เกาะฮอกไกโด นาท่านชม จิโกคุดานิ (Jigokudani) หรื อ นรกวัลเล่ ย์ ซึ่ งมีความหมายว่า หุบผานรก หุ บผาที่ เกิ ด
จากภูเขาไฟซึ่ งยังไม่ดบั จึ งก่อให้เกิ ดน้ าพุร้อนและบ่อโคลนเดื อดอันเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยงั คงอยู่
นาท่านเดินผ่านสะพานทางเดินเพื่อไปยังบ่อต้นกาเนิ ดโดยสองข้างสะพานจะมีน้ าพุร้อนไหลออกมาเป็ นลาธาร
และมีบ่อเล็กใหญ่ให้เห็นตลอดทางเดิน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NOBORIBETSU MANSEIKAKU 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 – พิพิรภัณฑ์ กล่ องดนตรี – ซั ปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ –
ทานุกโิ คจิ
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
เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ซั ปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญของเกาะฮอกไกโด ชม โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ 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 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ทานุกโิ คจิ ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคน
เดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ
Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้านให้ท่านได้ชอ้ ปอย่างจุใจหรื อเลือกเดินตรอกราเมง ย่านซูซูกิโนะ
ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เต็มอิม่ กับบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิด ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั VESSEL INN SAPPORO HOTEL NAKAJIMA PARK หรือเทียบเท่ า
ซัปโปโร – ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ทาเนียบรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กาซัปโปโร – สวนโอโดริ – มิตซุ ย เอาท์ เล็ตพาร์ ค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี เป็ นที่ สาหรับให้คนท้องถิ่นได้
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ สถิตย์อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป นาท่านชม ทาเนียบรั ฐบาล
เก่ าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาที่ เลี ยนแบบมาจากอาคาร
ทาเนี ยบรัฐบาลแห่ งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน เป็ นอิฐที่ทามาจากหมู่บา้ นซิ
โรอิชิและโทโยชิ ร่า ผ่านชม หอนาฬิ กาซั ปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการ
ขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่ ง เดิมที่เป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่
ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลา
ได้อยู่ นาท่านสู่ สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลกั ษณะแคบยาวซึ่ งสวนนี้ มีความสาคัญ
และรู ้จกั กันดีเพราะเป็ นที่จดั งานเทศกาลต่างๆ อาทิ งานเทศกาลหิ มะซัปโปโร

เที่ยง
บ่ าย

วันที่ห้า
เช้ า
10.30 น.
15.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เชิญท่านช้อปปิ้ ง มิตซุ ย เอาท์ เล็ต พาร์ ค ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัย แหล่งรวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังจาก
ทัว่ โลกประกอบด้วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วย
สิ นค้าสาหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่ หญิงชายและเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬาและสิ นค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ภายใน
ห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นงั่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีสินค้า
ท้องถิ่นและสิ นค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย
อิสระอาหารค่าเพือ่ ให้ ท่านใช้ เวลาอย่ างเต็มที่
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั VESSEL INN SAPPORO HOTEL NAKAJIMA PARK หรือเทียบเท่ า
สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

อัตราค่าบริการ / ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี
พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

24-28 สิ งหาคม 2560
38,900.38,900.36,900.34,900.7,500
16-20 กันยายน 2560
38,900.38,900.36,900.34,900.7,500
**หมายเหตุ: หากผู้เดินทางอายุต้งั แต่ 50 ปี ขึน้ ไป รับส่ วนลดท่ านละ 3,000 บาท เหลือเพียง 35,900 บาทเท่ านั้น
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 30 กก.

 ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIGประกันภัย (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 2,000 เยนต่ อท่ านตลอดทริป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดิ นทางต่ากว่า 25 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 เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงิ นค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากส ารองที่ นั่งเรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้า ที่ ฝ่ ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรั บ หนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 70%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดิ นทางเงื่อนไขใดเงื่ อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดิ นทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทน
ั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิ ดค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม คื อค่ าวีซ่ า และค่ าเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบิ นเท่ านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ใน
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผล
ใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็ นการ
ยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 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 30 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

