WONDERFUL JAPAN

HOKKAIDO IN AUTUMN
5 DAYS 3 NIGHTS
ราคาเริ่ มต้น

48,900.-

กำหนดการเดินทำง: 11-15 / 21-25 ตุลาคม 2560

บาท/ท่าน
ไฮไลท์
 เยือนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สั มผัสบรรยากาศย้ อนยุคสมัยเอโดะ
 ชมทัศนียภาพยามคา่ คืนซึ่งส่ องประกายระยิบระยับดุจอัญมณีที่ จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
 สั มผัสบรรยากาศของตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ ตลาดอาหารทะเลสดทีข่ นึ้ ชื่อทีส่ ุ ดบนเกาะฮอกไกโด
 เทีย่ วชมเมืองแห่ งความโรแมนติกทีผ่ สมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 ชมโรงงานช็อกโกแลตอันแสนน่ ารักในบรรยากาศดัง่ อยู่ในเทพนิยาย
 พิเศษ!! อิม่ อร่ อยไม่ อ้นั กับบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิดแห่ งฮอกไกโด
 ผ่ อนคลายกับการแช่ ออนเซ็นเพือ่ สุ ขภาพ บรรเทาความเมือ่ ยล้าถึง 2 คืน 2 บรรยากาศ

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 ชั้ น 4 ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670
สนามบินชิ โตเสะ – เมืองโนโบริ เบทสึ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ –
นั่งกระเช้ าสู่ จุดชมวิวฮาโกดาเตะ (Night View) – แช่ ออนเซ็น
เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เรี ยบร้อย (เวลาที่ ประเทศญี่ ปุ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุ ณาปรับ
นาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น) นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรี สอร์ ท สถาน
ตากอากาศ มี บ่อน้ าพุ ร้อนที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุดของเกาะฮอกไกโด นาท่ ามชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมู ระ ซึ่ งเป็ น
หมู่บา้ นที่ จาลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บา้ นท่านจะได้ยอ้ นยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่ น
การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่ มีเหล่านิ นจาและผูห้ ญิ งสวมชุดกิ โมโนมาเดิ นอวดโฉมกันตลอด ท่าน
สามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่ งเสมือนผูป้ กป้ องดูแลความเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ชมสาธิ ตการพราง
ตัวอันเลื่องชื่อ หรื อเลือกถ่ายภาพความประทับใจกับเหล่านินจาและซามูไรทั้งหลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เป็ นเมืองท่าที่ทาการการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็ นประตูดา้ น
ทิ ศใต้สู่ ฮอกไกโดและมีบรรยากาศบ้านเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของต่างประเทศซึ่ งเป็ นลักษณะพิ เศษ
ของที่นี่ นาท่านชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ คลังสิ นค้าอิฐแดงที่เคยใช้คา้ ขายในปลายสมัยเอโดะ เป็ นหนึ่ งใน
สัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมร้านอาหาร ร้านของที่ ระลึกที่
ทันสมัย เสื้ อผ้าแฟชัน่ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และร้านขนมหวาน ถ้าไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ไม่ควรพลาดถ่ายรู ป
กับใบไม้แดงที่ เลื้อยตัดกับสี กาแพงเป็ นที่ระลึก จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้ าสู่ จุดชมวิวฮาโกดาเตะ
ซึ่ งมี ความสู งถึ ง 334 เมตร เพื่ อชมวิวทิ วทัศน์ที่งดงามของเมื องฮาโกดาเตะ ที่ ได้รับการยกย่องว่าสวยติ ด
อันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ในยามค่าคืนที่ทอ้ งฟ้ าโปร่ ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่ งนี้ ก็จะเห็น
แสงไฟจากถนนหนทางและบ้านเรื อนส่ องประกายระยิบระยับดุจอัญมณี เป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมาก
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั YUNOKAWA KANKOU HOTEL SHOEN หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิ ญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่ เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาจิ – ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ – ป้ อมโกเรียวคาขุ – นิเซโกะ – ร้ าน Milk Kobo – แช่ ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ย่ านเมืองเก่ าโมโตมาจิ เป็ นพื้นที่ ที่เคยเจริ ญสู งสุ ด มีการสร้างถนนบนเนิ นเขาในรู ปแบบตะวันตก
ทาให้มองเห็ นวิวทิ วทัศน์ของท่ าเรื อและอาคารแบบตะวันตก เช่ น โบสถ์คริ สต์, อาคารกงสุ ลเก่า, ศาลาว่า
การเมืองฮาโกดาเตะเก่า ซึ่ งมีอายุกว่า 100 ปี ตัวอาคารที่ทาด้วยไม้ถูกทาด้วยสี ฟ้าอมเทาและสี เหลืองดูสดใส

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

และเนิ นฮาจิมนั ซากะ อีกจุดไฮไลท์ที่ใครมาเที่ยวต้องถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกัน จากนั้นชม ตลาดเช้ าฮาโกดาเตะ
ให้ท่านเลือกซื้ อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่ อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็ นปูยกั ษ์ ปลาแซลม่อน ปลาหมึก
ไข่หอยเม่น กุง้ ที่มีท้ งั แบบสดและแบบแห้ง หรื อจะเป็ นผลไม้ข้ ึนชื่อตามฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนขึ้นชมควำมสวยงำมของ หอคอยโกเรี ยวคาขุ (Goryokaku Tower) หรื อ ป้ อมปราการรู ปดาวห้ าแฉก
ป้ อมปราการตะวันตกแห่ งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อป้ องกันการรุ กรานจากรัสเซี ยในสมัยสงครามระหว่าง
ญี่ปุ่นกับรัสเซี ยเป็ นเวลายาวนาน 8 ปี โดยสร้างป้ อมเป็ นลักษณะรู ปดาว 5 แฉก ปั จจุบนั เราสามารถขึ้นชมวิว
ของสวนสาธารณะโกเรี ยวคาขุได้ในมุมกว้าง จากบนหอคอยกระจกใสรอบด้าน 360 องศา ที่ระดับความสู ง
กว่า 90 เมตร หลังจากเพลิดเพลินกันวิวแสนสวยแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แวะเปลี่ยนอิริยาบถนัง่
ชิวๆ ที่ ร้ าน Milk-Kobo ร้านขนมนมเนยชื่ อดังประจาเมืองนิ เซโกะ ให้ท่านเลือกซื้ อขนมขึ้นชื่อมากมาย เช่น
โรลเค้ก ชูวค์ รี ม ไอศครี มเจลาโต้ รสชาดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมและโยเกิร์ต เป็ นต้น
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HILTON NISEKO HOTEL หรือเทียบเท่ า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิ ญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ ในสไตล์ญี่ปุ่น หรื อที่ เรี ยกว่า “ออนเซ็น” ซึ่ งชาว
ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่
คลองโอตารุ – โรงเป่ าแก้ ว คิตาอิชิ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – นาฬิ กาไอน้าโบราณ – ซัปโปโร –
โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ช้ อปปิ้ งทานุกโิ คจิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่ งมีตึกรามบ้านช่องเป็ น
ทรงตะวันตกสื บเนื่ อ งมาจากอิ ทธิ พ ลของรั ส เซี ยหลังจากที่ ได้ทาการค้ากับญี่ ปุ่นในสมัยก่ อน นาท่ านไป
สัมผัสความโรแมนติ กของ คลองโอตารุ ได้รับคาขนานนามว่าเป็ นจุดที่ โรแมนติ กที่ สุด ถือเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองโอตารุ ที่ได้รับความนิยมมาถ่ายภาพคู่เป็ นที่ระลึก นาท่านสู่ โรงเป่ าแก้ ว คิตาอิชิ ที่ข้ ึนชื่อของโอตารุ
จัดโชว์แก้วในรู ปแบบต่างๆให้ชม เช่น โคมไฟประดิษฐ์หลากหลายรู ปแบบ, แก้วใส่ น้ า, ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆที่ทา
จากเนื้ อแก้ว จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ ภายนอกถูกสร้างขึ้ นจากอิฐ
แดง แต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และ
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ และที่นี่ยงั มีกล่องดนตรี มากมายหลากหลายแบบ ให้ท่านได้เลือก
ชมเลือกซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึก นอกจากนี้ ดา้ นหน้าพิพิธภัณฑ์ยงั มี นาฬิ กาไอน้าโบราณ (Stream Clock)
สไตล์องั กฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรื อนบนโลกคือที่โอตารุ และที่ แคนาดา นาฬิกานี้ จะพ่นไอน้ าประกอบกับมี
เสี ยงดนตรี ดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที จากนั้นเชิ ญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ และเลือกหาขนม
แสนอร่ อยทานที่ถนนสายนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ ซั ปโปโร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญของเกาะฮอกไกโด นาท่านสู่ โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ
ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้ นในสไตล์ยุโรปที่ ลอ้ มรอบไปด้วยสวนดอกไม้ เชิ ญท่ านชมกระบวนการ

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า
07.00 น.
10.30 น.
15.30 น.

ขั้น ตอนการผลิ ต ช็ อกโกแลตและเลื อกซื้ อช็ อกโกแลตแบบต่ างๆ ซึ่ งผลิ ต จากนมสดของเกาะฮอกไกโด
รวมทั้งขนมอร่ อยๆ ที่มีชื่อเสี ยงของที่นี่ กลับไปเป็ นของฝาก จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งที่ ย่ านทานุกโิ คจิ ช้อปปิ้ ง
อาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่าง
สถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ หรื อ
เลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง พร้ อมปู 3 ชนิดของฮอกไกโด ปูสุไว ปูขนและปูทาราบะ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่ า
สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************** ขอบคุณทุกท่ านที่ใช้ บริ การ **********************
http://www.wonderfulpackage.com/

ข้ อควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ/ท่ าน
เด็ก อายุ 2-12 ปี

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3
ท่าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ ไม่ มี
เตียง

11-15 ตุลาคม 2560
21-25 ตุลาคม 2560

48,900.48,900.-

48,900.48,900.-

46,900.46,900.-

44,900.44,900.-

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่าน
ละ

8,500.8,500.-

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
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั MSIG ประกันภัย (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
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 2,000 เยนต่ อท่ าน ตลอดทริป
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทาง กรณี มีผเู ้ ดิ นทางต่ ากว่า 25 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่ อวินาศภัย, การก่ อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมือง อันเนื่ องจากการกระทาที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เกิ ดภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดิ นไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ 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 อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว 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 ยกเลิกการเดิ นทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่ สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดิ นทางต้องรอเงินค่า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่
ในเงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตามภายหลังจากที่บริ ษทั ฯ ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายของตัว๋ ที่เกิดขึ้นจริ ง
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน 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 ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 30 กิ โลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 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 ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

