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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูม)ิ

(-/-/-)

19.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

*** สิ่ งของต้ องห้ าม เมือ่ จะต้ องเดินทางเข้ าประเทศญี่ปุ่น ***
- ห้ ามนําของเหลวทุกประเภทติดตัวขึน้ เครื่องบินเกินกว่ า 100 ม.ล.
- ห้ ามนํายาเสพติดและอาวุธต่ างๆเข้ าภายในประเทศญีป่ ุ่ น
- การนําสิ นค้ าปลอมแปลงและสิ นค้ าละเมิดลิขสิ ทธิ์เข้ าประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย
- มีข้อจํากัดในการนําเข้ าสั ตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้ าง (เป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย)
- การนําเข้ าพืช ผัก ผลไม้ เนือ้ สั ตว์ ต้ องผ่ านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ นําเข้ าใดๆทั้งสิ้น)
23.00 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่ HB 7904 (บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)
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วันที่ 2

ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ (หุบเขานรก) – ฟาร์ มหมีสีนํา้ ตาล – โทยะ
ล่ องเรือทะเลสาบโทยะ
(-/L/D)

07.55 น. ถึง สนามบินชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับที่ 5 ของญี่ปุ่นและเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ผ่านพิธีศุลกากรแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็ม
ไปด้วยรี สอร์ท สถานตากอากาศ มีบ่อนํ้าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นําท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขา
นรก มหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหล่งกําเนิดของบ่อนํ้าพุร้อน ชม หุบผานรก ที่มีไอนํ้าและไอกํามะถันพวยพุง่ ออกมาจากปาก
ปล่องภูเขาไฟ เที่ยวชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริ เวณ ซึ่ งเกิดจากความร้อนใต้พิภพ ที่ผุดขึ้นมาไม่ขาด
สาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ซึ่ งแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ชาวบ้านก็ให้
ความเคารพนับถือ เป็ นอย่างมากเช่นกัน เชิญท่าน เลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่านเดิ นทางสู่ ฟาร์ มหมีสีนํ้าตาล ซึ่ งมีถิ่นกําเนิ ดอยูแ่ ถวไซบีเรี ยและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปั จจุบนั นี้ ได้กลายเป็ นสัตว์
ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสีน้ าํ ตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่าง
น่ารัก สัมผัสใกล้ชิดกับหมีสีน้ าํ ตาลอิ สระให้ท่านได้เลือกชมและซื้ อของที่ ระลึ กต่างๆของที่ นี่กบั เวอร์ ชนั่ หมีสีน้ าํ ตาลที่มี
หลากหลายอิริยาบถ จากนั้นนําท่าน ล่ องเรือชมทะเลสาบโทยะ ตั้งอยูใ่ นอุทยานชิโกะทสึ โทยะ จังหวัดฮอกไกโด ทั้งยังเป็ น
หนึ่งในทะเลสาบยอดนิยมของเกาะ ที่มีนกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลมาปี ละไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งล้านคน เนื่องจากเป็ นสถานที่ท่องเที่ยง
ที่สวยงาม ด้วยวิวทิ วทัศน์ของภูเขาโยะเทอิ ซัง และเกาะกลางทะเลสาบ ส่ วนบริ เวณใกล้ๆ ทะเลสาบนั้นก็มีท้ งั นํ้าพุร้อน
กลางแจ้งและถนนคนเดินอันมีร้านขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ TOYA KANKO HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่ า
จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบนํา้ แร่ ธรรมชาติเพือ่ สุ ขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) นํ้าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

โอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี – โรงเป่ าแก้ ว – คลองโอตารุ – ซัปโปโร –
โรงงานช็อกโกแลต – ขาปู 3 ชนิด

(B/L/D)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับ
ทัศนี ยภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็ นอยู่อย่างเรี ยบง่ายของญี่ปุ่น เมืองที่ ท่านจะได้ซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยูใ่ นเมืองเวนิส นําท่านสู่ ย่ านจัตุรัส (MARCHEN SQUARE) เป็ นจัตุรัสที่ต้ งั อยู่
หน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บนถนนซาไกมาจิ นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้น
จากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1910 ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่
เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ นําท่านชม โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ ท่านจะได้พบกับกระบวนการเป่ าแก้ว
ด้วยเทคนิ คต่างๆ ซึ่ งจะได้แก้วที่ออกมาในหลากรู ปแบบและหลายสี สัน ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากได้ตามอัธยาศัย
(วันที่เดินทางอาจจะไม่มีโชว์เป่ าแก้ว) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสิ นค้าที่ผลิตจากเครื่ องแก้วต่างๆ ติดไม้ติดมือฝากคน
ทางบ้าน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่ งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุค
อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรื อเฟื่ องฟู คลองแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็ นเส้นทางในการขนส่งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าในตัวเมืองโอตารุ
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คํา่

วันที่ 4
เช้ า

ออกไปยังท่าเรื อบริ เวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรู ปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองซั ปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองมี
ลักษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมื อ งทัว่ ไปในญี่ ปุ่ น ซึ่ งได้รับคําแนะนําและพัฒนาจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา นําท่านชม
โรงงานช็อกโกแลต ตั้งอยูใ่ นสวน SHIROI KOIBITO ภายในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
และก็โรงงานช็อกโกแลตที่ มีชื่อเสี ยง อาคารร้ านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลกั ษณะคล้ายๆกับสวนสนุ กดิ สนี ยแ์ ลนด์
นอกจากนั้นที่สวนแห่ งนี้ ยงั มีสนามซ็อคเกอร์ อยู่ดว้ ยที่ โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่ งนี้ คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุค
แรกเริ่ มแบบจําลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรื อไอศครี มแบบต่างๆ ซึ่ งผลิต
จากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้สอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่ งถือว่าเป็ นของฝากที่มีชื่อเสี ยง
ที่สุดของฮอกไกโดด้วย
 บริการอาหารคํา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม พิเศษ !! เมนูบุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ สุ ดยอดอาหารทะเล
ของฮอกไกโด “ปู 3 อย่าง” ทั้ง ปูสุไว ปูขน และปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม หอมแมลงพู่ตัวโต กุ้งทะเล ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลอง
รสชาติสดใหม่จากทะเล ซาชิมปิ ลาสดๆ ซูชิหน้ าต่ าง เช่ น หน้ าปลาไหลย่ าง หน้ าไข่ ปลา หน้ าหอยเชลล์ หน้ ากุ้ง ฯลฯ
 พักที่ ANA SUPPORO HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่ า

อิสระ ให้ ท่านเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

(B/-/-)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
มาถึงประเทศที่ได้ ชื่อว่ ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่ งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิ ดประสบการณ์ ให้ ท่านท่ องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน ท่ าน
สามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้ วยตัวเอง หาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html (ไม่ รวม
ค่ าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่ าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ)
สถานที่แนะนํา
- ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิ ชินโต ตั้งอยูภ่ ายในสวนสาธารณะมะรุ ยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่ อ
เป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นบั พันปี แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาํ หรับให้คนท้องถิ่น
ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยูเ่ พื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
- หอนาฬิ กาโบราณ ซึ่ งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่า
ทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของญี่ปุ่นอีกด้วย
- อาคารที่ทําการรัฐบาลเก่ า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทําให้
นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นํามาจากที่ทาํ การรัฐแมสซาซู
เสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคารนี้ เป็ นสถาปนิ กท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้ โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทาํ ให้ตอ้ ง
สร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรม และสําหรับจัดงาน
เลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาํ คัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
- สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็ นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็ นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็ นเขต
เหนื อและใต้ และมี ถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสําหรั บ เป็ นจุ ดเชื่ อมต่ อไปยังสถานที่ สําคัญ ต่ างๆของเมื อ ง โดยมี หอ
โทรทัศน์ ที่ต้ งั อยู่ทางตะวันตกของสวน เป็ นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ นํ้าพุ และงานประติมากรรม
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กลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่สําหรับจัดงานเทศกาลสําคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติ
ในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิ มะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็ นต้น
- ย่ านซู ซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริ เวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซูกิโนะเมืองซัปโปโร ซึ่ งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุด
ของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคํ่าคืนทีมีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณาสี สนั ต่างๆ บนตึกที่ต้ งั อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยัง
เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง เริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทั้ง ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบ
นวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นกั ท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่ง
- ตึก JR TOWER สู งที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานี เจอาร์ ซปั โปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสิ นค้า, โรงแรม, โรง
ภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทั้งเป็ นย่านชุมชน มีร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ห้างอิเล็กทรอนิกส์ช้ นั
นํา ร้านหนังสื อใหญ่ๆ เรี ยกได้วา่ มาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง
- พิพธิ ภัณฑ์ เบียร์ ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้เป็ นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่ งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็ นมาของ
บริ ษทั ซัปโปโร่ บริ วเวอร์ รี่ ตลอดจนวิวฒั นาการของอุ ตสาหกรรมเบี ยร์ ในประเทศญี่ ปุ่น สถานที่ แ ห่ งนี้ แ ต่ก่อนเคยเป็ น
โรงงานนํ้าตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบนั ยังได้รับคัดเลือกให้เป็ นมรดกลํ้า
ค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์กนั ไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)
**** หัวหน้ าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนําการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ ทุกท่ าน****
เที่ยง-คํา่  อิสระอาหารกลางวันและคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ ไม่ เป็ นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่ าน
 พักที่ ANA SUPPORO HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5

สนามบินชิโตเซะ – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ)

(B/-/-)

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
09.55 น. เหิ รฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่ HB 7905 (บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.15 น. ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริ การจากพวกเรา
--------

โปรดทราบเงือ่ นไขต่ างๆ ดังนี้ :
1) ห้ องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่ วนใหญ่ ห้องพัก จะมีขนาดค่ อนข้ างเล็กกว่ าประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่ มนี ํา้ ดื่มในห้ อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั สถานการณ์ ล่วงหน้ า เช่ น รถติด, ร้ านอาหารปิ ด หรือด้ วยเหตุผล
อืน่ ๆ โดยที่ไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า แต่ ทางบริษัทจะคัดสรรค์ ในสิ่ งที่ให้ กบั ลูกค้ าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม 2556 เป็ นต้ นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกําหนดให้ รถบัสที่ใช้ สําหรับ
บริการนักท่ องเที่ยว จะสามารถให้ บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่ านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่ องเที่ยว
ทุกๆวัน บริษัทจะต้ องนําคณะเข้ าสู่ ที่พกั ในแต่ ละวันไม่ เกิน 20.00 น. เพือ่ ไม่ เป็ นการผิดกฎหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของญี่ปุ่น

อัตราค่ าบริการ ** ไม่ มีราคาตั๋วเด็ก ** [ ปรับราคา ณ วันที่ 04 พ.ค. 59 ]
หากจํานวนผู้เดินทางไม่ ครบ 30 ท่ าน ทางบริษทั ขอเลือ่ นการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา

กําหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่ าน/ห้ อง)

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

เด็กอายุตํ่ากว่ า 12 ปี

(ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน + เด็ก 1 ท่ าน)

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

(ไม่ เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

พักเดีย่ ว
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15-19 พ.ค. 59

30,900 .-

22-26, 29 พ.ค.- 2 มิ.ย.

31,900 .-

5-9, 12-16, 19-23 มิ.ย.

32,900 .-

26-30 มิ.ย. 59

36,900.-

8,500.9,500.-

** เด็ก คือ อายุตาํ่ กว่ า 12 ปี บริบูรณ์ ให้ ยดึ ตามเดือนเกิดเป็ นหลัก **

วิธีการชําระเงิน

ชําระมัดจํา ท่ านละ 15,000 บาท

 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสื อเดินทาง (PASSPORT) ของผูเ้ ดินทางเพื่อสํารองที่นงั่
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่านํ้าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกําหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้ เครื่องบิน (ไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และไม่ เกิน 2 ใบ)
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนําเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็ก
ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม,ค่าซักรี ด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สําหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริ ฟ พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม นํ้ามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกํากับภาษี)
 ค่าปรับ สําหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 2,500 เยน)

การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสําคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทําการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงิ นได้ รวมถึ งเที่ ยวบิ นพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงือ่ นไขอืน่ ๆ
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- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลง
ชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าว
ที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย แต่จะทําหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํ นาจสิ ทธิ์ขาดเป็ นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย เช่ น การยกเลิ กหรื อล่าช้าของสายการบิ น,
อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- อัตราค่าบริ การคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การ
ในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดิ นทาง จากกรณี จาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนตามที่กาํ หนดไว้ หรื อสายการบินแจ้ง
ยกเลิกบิน ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่า
ของประเทศที่ท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
- เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินชุดนี้ เป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ (ตัว๋ กรุ๊ ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่ อผู้
เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจาก
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทําหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใด ๆ ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่วน ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขา
กลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้ค่าบริ การที่ ท่านชําระกับทางบริ ษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯ
ได้ชาํ ระให้กบั บริ ษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
ตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
- รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสํารองที่นงั่ บนเครื่ องและโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่วา่ ประเทศใดจนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่ าน ณ สนามบิ นได้ จําเป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริ ษ ทั ฯจะทําหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ

