ฮอกไกโด...ที่สุดแห่งเกาะเหนือ. ..ประเทศญีป่ นุ่
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ – ทุ่งดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน

กำหนดกำรเดินทำง
รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรกของการเดิ นทาง
19.30 น.

22.50 น.

วันที่ 04-08 / 25-29 มิถนุ ำยน 2560
กรุงเทพฯ –ชิ โตเซะ (เกาะฮอกไกโด)

คณะพร้อมกัน
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชัน้
4
เคาน์เตอร์สายการบินเอเชียแอตแลนติค
(HB)
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ทัวร์ฯ
อานวยความสะดวกท่านในด้านพิธกี ารทางสนามบิน และเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ เทีย่ วบินที่ HB7904
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชัวโมง
่ / เวลาประเทศญีป่ นุ่ จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
่

วันทีส่ องของการเดิ นทาง เมืองฟุราโน่ – เมืองบิเอะ – หุบเขาโซอุนเคียว – น้ าตกริ วเซ –กิ งกะ
07.55 น.

จากนัน้

กลางวัน
จากนัน้

เดินทางถึง
สนามบินนานาชาติชโิ ตเซะเกาะฮอกไกโด
ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นสนามบินนานาชาติของฮอกไกโด
เปิดให้บริการเมือ่ ปี
ค.ศ.
1991
ให้บริการด้านการคมนาคมทางอากาศสาหรับนครซัปโปโร
ซึง่ จัดว่าเป็นสนามบินทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในฮอกไกโด …หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่
ชมความงามดอกลาเวนเดอร์(Lavender) นิยมปลูกในภูมภิ าคฮอกไกโดมานานกว่าครึง่ ศตวรรษ
ทุ่งดอกไม้ขนาดต่างๆ
มีอยูท่ วั ่
เมืองฟูราโน่(Furano) เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีด่ งึ ดูดผูค้ นให้มาชมความงดงามของทุ่งดอกไม้แห่งนี้
ซึง่ ช่วงทีด่ อกลาเวนเดอร์บานสะพรังเต็
่ มที่
คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม
แต่ดอกลาเวนเดอร์จะคงบานอยูใ่ นกลางสิงหาคม นอกจากนี้ยงั มีดอกไม้อกี มากมายหลายชนิดในฤดูอ่นื
เช่น ดอกป๊อปปี้ และดอกลูปิน ในเดือนมิถุนายน ดอกลิลลี่ ในเดือนกรกฎาคม ดอกทานตะวัน
ดอกซัลเวีย และคอสมอส ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน จุดชมดอกลาเวนเดอร์ทด่ี ที ส่ี ุดคือ ฟาร์มโทมิตะ
(Farm
Tomita) ซึง่ มีววิ ทิวทัศทีส่ วยงามจากฉากหลังเป็นภูเขาโทกะชิ( Tokachi
mountain)
ซึง่ เปิดให้เข้าชมฟรีอย่างอิสระ
ใกล้ๆกับทุ่งดอกไม้ยงั มีรา้ นกาแฟ
ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่
เมืองบิเอะ
(Biei) เป็ นเมืองเล็กๆ
ล้อมรอบด้วยภูมทิ ศั น์ทง่ี ดงามของภูเขาและทุง่ นาอันกว้างใหญ่
ความเล็กทีแ่ สนจะน่ารักของเมืองนี้อยู่ทภ่ี าพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว
ระหว่างสองข้างทางทีเ่ ต็มไปด้วยทุง่ บาร์เล่ยส์ เี หลืองทองตัดสลับกับไร่ขา้ วโพดและมันฝรังสี
่ เขียวสุดโดยสีฟ้าคร
ามของท้องฟ้าตัดเป็ นฉากหลังสลับเนินเขา นาท่านเดินทางสู่ เนินเขาชิกไิ ซ ซึง่ เป็ นสวนดอกไม้ทห่ี ลากหลาย
รวมถึงดอกลาเวนเดอร์

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่
หุบเขาโซอุนเคียว
(Sounkyo) ตัง้ อยูใ่ นอุทยานแห่งชาติไเซ็ตสึซงั
ตลอดทางเข้าอุทยานเพื่อไปสถานีกระเช้านัน้ มีทงั ้ โรงแรม
และสปารีสอร์ตซึง่ ทุกทีม่ บี ริการอาบน้ าแร่แช่ออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติ ให้เลือกใช้บริการมากมาย
นอกจากจะเป็นจุดขึน้ ไปยังยอดเขาคุโรดาเกะแล้ว ด้านล่างของหุบเขาโซอุนเคียวยังมีทเ่ี ทีย่ วอีกหลายที่
ไม่ว่าจะเป็ น น้ำตกริ วเซ
(Ryusei) และน้ำตกกิ นกะ
(Ginga) หรือหิ นลำวำ
Obako ซึง่ ก็เป็ นจุดชมวิวยอดนิยมหุบเขาแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ของน้ าตกทีส่ วยทีส่ ุดติดร้อยอันดับของญีป่ ่นุ สอ
งแห่งได้แก่
“กิงกะโนทาคิ”
(น้าตกกาแลกซี)่
และ
“ริวเซโนทาคิ”
(น้าตกดาวตก)
ให้ท่านสามารถเลือกเทีย่ วชม
“โอบาโค”
และ
“โคบาโค”
ซึง่ เป็นจุดทีค่ ุณสามารถสัมผัสถึงใจกลางของหุบเขาแห่งนี้
เข้าสู่ทพ่ี กั
SOUNKYO GRAND HOTEL / SOUNKYO TYOYOTEI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
*** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ / ออนเซ็นน้ าแร่ในสไตล์ญป่ี ่นุ
ให้ท่านได้พกั ผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึง่ ชาวญีป่ ่นุ เชื่อว่าน้ าแร่ธรรมชาติน้ีมสี ่วนช่วยเรือ่ งโรคภัยไข้เจ็บ และผิวพรรณเปล่งปลัง่
***

*** หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าบริการ ***

วันทีส่ ามของการเดิ นทาง
เช้า
จากนัน้

จากนัน้
กลางวัน
จากนัน้

จากนัน้

จากนัน้

ถ้ าน้ าแข็งคามิ กาว่า –เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่
ถ้าน้ าแข็ง
คามิกาว่า
ไอซ์
พาวิเลียน
(Kamikawa
Ice
Pavilion) เมือ่ เข้าไปข้างในก็จะพบทางเดินทีเ่ ป็ นอุโมงค์น้าแข็ง
ซึง่ จะแตกต่างจากพิพธิ ภัณฑ์เกล็ดหิมะทีอ่ ะซาฮิกาว่า
ด้านในจะเป็นเหมือนถ้าน้าแข็งบางจุดเป็ นเหมือนหินงอกหินย้อย
พร้อมทัง้ มีการจัดแสงสีต่างๆ
ให้ดสู วยงามเพิม่ เข้าไปอีก
ภายในส่วนนี้อุณหภูมจิ ะอยู่ท่ี
-20
องศา
แต่ถา้ อยากได้ความท้าทายจะมีถ้าเล็กๆ
เมือ่ เข้าไปกดปุ่ม
ก็จะได้สมั ผัสกับอุณหภูมทิ ่ี
-40
องศาได้ในทันที อีกส่วนทีน่ ่าสนใจภายใน คามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียนนี้ คือการไปดู คลิโอเน่
(Clione) สัตว์ทะเลทีไ่ ด้รบั ฉายาว่า
"นางฟ้าเทวดาตัวจิว๋ แห่งทะเลน้ าแข็ง"
เป็นสัตว์ทะเลทีพ่ บได้ทางตอนเหนือของฮอกไกโด อาศัยอยูใ่ นน้าเย็นจัด มีลกั ษณะคล้ายปลาหมึก
มึปีกสองข้างไว้แวกว่ายในน้ า
นาท่านเดินทางสู่
เมืองโอตารุ
(Otaru)
เป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก
ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซัปโปโร มีการอนุรกั ษ์พน้ื ทีค่ ลองไว้อย่างสวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมคลองโอตารุ
(Otaru
Canal)
ทีม่ คี วามยาว
1,140
เมตร
และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุซง่ึ ในสมัยก่อนประมาณ
ค.ศ.
1920
ทีย่ คุ อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟูคลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าอิสระให้ท่า
นสามารถเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นาท่านชื่นชมความงดงามของศิลปะทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ(Music
Box
Museum)
เป็ นหนึ่งในร้านค้าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรีในญีป่ นุ่
โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม
และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเมืองซัปโปโร ทีภ่ ายในเต็มไปด้วยรูปแบบ
ขนาด
และประเภทต่างๆ
ของกล่องดนตรี
โดยตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยกาแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างโค้งซึง่ เป็ นไสตล์เรเนซองส์ดา้ นหน้าของพิ
พิธภัณฑ์มนี าฬิกาไอน้าทีผ่ ลิตโดยผูผ้ ลิตนาฬิกาแคนาดาทีจ่ ะส่งเสียงกังวานทุกๆ 15 นาที และ และทุกๆ
ชัวโมงจะดั
่
งเป็ นพิเศษ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็ นเมืองหลวงของภูมภิ าคฮอกไกโดและมีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่เป็นอันดับ 5
ของญีป่ นุ่ มีช่อื เสียงมาจากการจัดโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาวทีซ่ ปั โปโร
ในปีค.ศ.1950
และมีการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรเป็ นครัง้ แรก

จากนัน้

นาท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลต
อิชยิ ะ (Ishiya
Chocolate
Factory)โรงงานทีผ่ ลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของญีป่ นุ่ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึน้ ในสไตล์ยโุ
รปทีแ่ วดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้
จึงทาให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตทีน่ ่ีจงึ ดูเหมือนกับเทพนิย าย
ช็อคโกแลตทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของทีน่ ่คี อื
ShiroiKoibitoซึง่ มีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก
ท่านสามารถเลือกซือ้ กลับไปให้คนทีท่ ่านรักทาน หรือว่าซือ้ เป็ นของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้านก็ได้
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุเฟเฟ่ตป์ ้ิงย่าง ปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิ
เช่น ปูซไู ว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ กุง้ ทะเล ซาชิมสิ ดๆ และซูซหิ น้าต่างๆ ให้ท่านได้เลือก
เข้าสู่ทพ่ี กั
SAPPORO APA HOTEL / T-MARK HOTEL หรือเทียบเท่า
*** หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าบริการ ***

วันทีส่ ีข่ องการเดิ นทาง
เช้า

อิ สระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ง และเดินทางสู่สถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ
โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการเดินทาง อาทิ
ตลาดเช้า
(Morning
Market)
อิสระให้ท่านเลือกชมและเลือกซือ้ อาหารทะเลต่างๆนานาอาทิเช่นปลาแซลมอนปูยกั ษ์ทะเลหอยเชลล์สตั
ว์น้าเค็มสดๆจากทะเลชนิดต่างๆเป็นต้น...
ตลาดแห่งนี้เป็ นทีต่ งั ้ ทัง้ ร้านปลาสดผักสดและผลไม้สดมากมายกว่า
70
ร้านค้าทีเ่ อาสินค้าวางขายอย่างน่าชม
หอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) เมืองซัปโปโรซึง่ สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1878
ปจั จุบนั ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ค่เู มืองนอกจากนี้ยงั ถือว่าเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญีป่ ุ่น
ซึง่ ยังคงบอกเวลาอย่างเทีย่ งตรงมานานนับ100
ปี
ทัง้ ยังได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นสมบัตลิ ้าค่าทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญของญีป่ ุ่นอีกด้วย...
อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า(Old
Goverment)
สร้างขึน้ ปีค.ศ.
1888
สถาปตั ยกรรมของอาคารนี้ถอื เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโรทาให้นกั ท่องเทีย่ วท้องถิน่ และต่างชาติรจู้ ั
กกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลีย่ ม
...
นามาจากทีท่ าการรัฐแมสซาซูเสทท์ในสหรัฐอเมริกาผูท้ อ่ี อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิน่
และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ
- สวนโอโดริ (Odori Park) สวนสาธารณะทีอ่ ยูใ่ นกลางเมืองซัปโปโร เป็นสวนทีใ่ ห้จดั งานเทศกาลต่างๆ
ั้
ของเมืองเช่น เทศกาลหิมะ โดยในบริเวณสวนได้รบั การตกแต่งด้วยน้ าพุ และรูปปนประติ
มากรรม
และดอกไม้นานาพันธ์ เพลิดเพลินกับความงดงามของสวน
- ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ โคจิ (Tanuki Koji) ถนนคนเดินในร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีทม่ี รี า้ นค้ามากมายนับ
200
ร้านทีใ่ ห้ท่านเดินเลือกซือ้ สินค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ
เช่น
ร้านสินค้า 98
เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกทีม่ ใี ห้เลือกหลากหลายแบบทีเ่ ริม่ ต้นราคาตัง้ แต่
1050
เยน

เข้าสู่ทพ่ี กั

ร้านขายเครือ่ งสาอางร้านขายอุปกรณ์เกีย่ วกับสนัข ร้านขายผลไม้พน้ื เมือง ร้านเกมส์ ร้านขายเสือ้ ผ้า
ร้านอาหาร ฯลฯ
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ เพือ่ ความสะดวกของท่าน
SAPPORO APA HOTEL / T-MARK HOTEL หรือเทียบเท่า
*** หมายเหตุ : โรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าบริการ ***

วันทีห่ ้าของกาเดิ นทาง
เช้า
09.55 น.
15.25 น.

ซัปโปโร– กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติชโิ ตเซะ เกาะฮอกไกโด
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เทีย่ วบินที่ HB7095
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ...
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชัวโมง
่ / พักผ่อน และรับประทานอาหารบนเครือ่ งบิน)
End

หมำยเหตุ

Of Tour

1.
รายการทัวร์,
อาหาร,
โรงแรมทีพ่ กั ,
เวลาในการเดินทาง
อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์โดยมิตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้าอันเนื่องมาจากเห
ตุการณ์สุดวิสยั ต่างๆอาทิภยั ธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
2. บริษทั ฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน
ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสยั
ภัยพิบตั ธิ รรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงานเป็ นต้น
รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวทัง้ หมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

หำกจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบ 25 ท่ำน ทำงบริษทั ขอเลื่อนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
ในกรณีทผ่ี โู้ ดยสาร
มีไฟล้ทเ์ ดินทางภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวันเดินทางทีท่ า่ นได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีท่ ราบ
ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โปรดทรำบเงื่อนไขต่ำงๆ ดังนี้ :
1)
ห้องพักทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ส่วนใหญ่หอ้ งพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่
และจะไม่มนี ้าดื่มในห้อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั สถานการณ์ลว่ งหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิ ด
หรือด้วยเหตุผลอืน่ ๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทั จะคัดสรรค์ในสิง่ ทีใ่ ห้กบั ลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล
3) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็ นต้นไป กฎหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของประเทศญีป่ นุ่ มีผลบังคับกาหนดให้
รถบัสทีใ่ ช้สาหรับบริการนักท่องเทีย่ ว จะสามารถให้บริการได้ ตัง้ แต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านัน้ (ประมาณ 12
ชัวโมง/วั
่
น)
ดังนัน้ รายการท่องเทีย่ วทุกๆวัน
บริษทั จะต้องนาคณะเข้าสูท่ พ่ี กั ในแต่ละวันไม่เกิน
20.00
น.
เพือ่ ไม่เป็ นการผิดกฎหมายเกีย่ วกับยานพาหนะของญีป่ นุ่

อัตรำค่ำบริกำร ** ไม่มีรำคำตั ๋วเด็ก **
กำหนดกำรเดิ นทำง
เดือนธันวำคม

04-08 มิ ถนุ ำยน 2560
25-29 มิ ถนุ ำยน 2560

ผูใ้ หญ่
อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี อำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
(2-3 ท่ำน/ห้อง)
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ ำน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ ำน
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

35,900
37,900

35,900
37,900

พักเดี่ยวเพิ่ ม

35,900
37,900

7,000
8,000

วิธีกำรชำระเงิน
- ชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท (หลังจากทาการจอง 3 วันทาการ)
- ค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ ชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
อัตรำนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม (ตั ๋วกรุ๊ป)
 ค่าน้าหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามทีส่ ายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครือ่ งบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง  ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเทีย่ ว ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่ม ตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ:
ค่าประกันอุบติ เิ หตุสาหรับเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่า
2
ปี
และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า
70
ปี
ทางบริษทั ประกันฯจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรำนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์
และทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริการ สาหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ , พนักงานยกกระเป๋า
 ค่าธรรมเนียม น้ามันเชือ้ เพลิง และภาษีสนามบินทีท่ างสายการบินอาจเรียกเก็บเพิม่ ตามภาวะอัตราแลกเปลีย่ น
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (กรณีทล่ี กู ค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับสาหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางทีเ่ กินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ คนขับรถ 3,000 เยน/ท่าน ตลอดการเดินทาง

กำรยกเลิก และกำรเปลี่ยนแปลง
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด
ฤดูทอ่ งเทีย่ ว
เทศกาลสาคัญ
จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา
หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หากไม่ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรือก่อนหน้านัน้ คืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดในทุกกรณี

 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ กี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ่ กั โดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT
และ CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเทีย่ วบินนัน้

เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลีย่ นการเดินทางได้
ตามความเหมาะสม
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
แต่ทางบริษทั จะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิง่ สาคัญ
- ขอสงวนสิทธิ ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ทา่ นทีต่ อ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกัน
เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพือ่ สร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีม่ คี วามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพือ่ ไปทางาน
หรือเพือ่ การอืน่ ใดอันมิใช่การท่องเทีย่ ว ขอสงวนสิทธิ ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเ่ กิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บปว่ ย
การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั เิ หตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สนิ หรืออย่างอืน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล
การปฏิวตั ิ และอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ
ทีไ่ ด้ระบุไว้ทงั ้ หมดแล้ว
- เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์
พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั
ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาสัญญาใดๆ
ทัง้ สิน้ แทนผูจ้ ดั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับ
- อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น
และราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปจั จุบนั
บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึน้ ราคาค่าตั ๋ว
เครือ่ งบิน
ภาษีเดินทาง
ค่าประกันภัย
ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
- บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้
ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ
เช่น
การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน,
อุบตั เิ หตุ,
ภัยธรรมชาติ,
การนัดหยุดงาน,
การจราจรติดขัด
หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ เหนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
และเจ้าหน้าทีน่ นั ้ ๆ
ทีจ่ ะส่งผลทาให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทัง้ สิน้
ทัง้ ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ กึ และค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยูน่ อกเหนืออานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ทา่ นไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ทา่ นอืน่ ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้
จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมทีว่ างไว้
แต่ทางตัวแทนบริษทั ฯจะทาหน้าทีป่ ระสานงานและเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่องจากตั ๋วเครือ่ งบินชุดนี้เป็ นตั ๋วราคาพิเศษ
(ตั ๋วกรุ๊ป)
ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุไว้บนหน้าตั ๋วเท่านัน้
จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงใดๆ
ทัง้ สิน้
และถ้าทางบริษทั ได้ดาเนินการออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้วนัน้
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ดินทางได้

เมือ่ ท่านต้องการเปลีย่ นแปลงรายชือ่ ผูเ้ ดินทางหลังจากออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ทัง้ นี้จะขึน้ อยูก่ บั สายการบินเท่านัน้ )
- บริษทั ฯทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน,
โรงแรมหรือบริษทั ขนส่งเมือ่ เกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง
แต่จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่
เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์
ตั ๋วเครือ่ งบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้
ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้คา่ บริการที่
ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ
เป็ นการชาระแบบเหมาขาด
และทางบริษทั ฯได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าให้ทา่ นไม่ได้ทอ่ งเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการ ทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคานึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ

