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SUMMER IN HOKKAIDO 6D4N

VTG ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบิ นไทย
อำซำฮีคำว่ำ
ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชื่อของเมืองทีห่ มู่บ้ำนรำเม็ง, เยีย่ มชมเหล่าสัตว์ต่างๆ
ทีย่ กขบวนกันมาเรียกรอยยิม้ และแสงแฟลชจากผูเ้ ข้าชมที่ สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ
เข้าชมกระบวนการทาสาเกที่ พิ พิธภัณฑ์สำเกโอโตโกยำม่ำ
โซอึนเคียว
น้ำตกกิ งกะ น้ำตกริ วเซ น้ าตกสองสายทีไ่ หลคู่กนั สวยงามท่ามกลางหุบเขา
คำมิ คำว่ำ
สัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นทีอ่ ุณภูม-ิ 40องศาที่ ไอซ์ พำวิ ลเลียน
บิ เอ
เมืองเล็กๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีไ่ ด้ช่อื ว่า Small town of the
most beautiful hills มีจดุ ชมวิวทางตะวันตกเฉียงเหนือชื่อ Patchwork
Road ส่วนทางใต้ของเมืองชื่อ Panorama Road และชมเนินทุ่งดอกไม้ท่ี สวน
ดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้ำทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ เมือ่ ยามสะท้อน
แสงแดดเกิดเป็ นความงามทีน่ ่าหลงไหล
โอตำรุ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝั ง่ คลอง ทีย่ งั คงกลิน่ อายอารยธรรมญี่ป่ นุ แต่กลับสวยงามด้วย
สถาปั ตยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ซัปโปโร
เพลิดเพลินกับความสวยงามและกลิน่ หอมของเบเกอรีท่ โ่ี รงงำนช็อคโกแลต
ช้อปปิ้ งย่ำนซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์ และอิสระเต็มวัน
ในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว
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กำหนดกำรเดิ นทำง 10-15 // 12-17 สิ งหำคม 2560
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ ยวบิ น TG670

23.45น.
วันที่สอง

สนำมบิ นชิ โตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บ้ำนรำเม็ง >> สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ
>> พิ พิธภัณฑ์สำเก >> โซอึนเคียว

08.30น.

ถึงสนำมบิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองอำซำฮี คำว่ำ เมืองที่ขน้ึ ชื่อว่ามีโอโซน
ทีด่ ที ส่ี ุดของเกาะฮอกไกโดฝั ง่ ตะวันตก เพื่อนาท่านเข้าชม หมู่บ้ำนรำเม็ง หมู่บา้ นทีไ่ ด้
รวบรวมเอาร้านราเม็งชื่อดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิ ดให้บริการครัง้
แรกเมือ่ ปี ค.ศ.1996 ซึง่ ราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบ
ต่างๆ เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่ อี ยูก่ ่อนหน้านี้ จนในทีส่ ุดก็เป็ นทีย่ อมรับ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อำซำฮิ ยำม่ำ สวนสัตว์แห่งนี้เปิ ดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัต ว์ย อดนิ ยมอัน ดับ หนึ่ งและยังอยู่เหนื อ สุ ด ของเกาะญี่ป่ ุน ให้ท่ านได้เพลิด เพลิน กับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีห่ าชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั ถือ
ได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงั ้ หมดของญี่ป่ ุน ทัง้ ในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนั กว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัส
กับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น “หมีขวั ้ โลกหนือ”,
นกเพนกวิน , นกกะเรียน, แมวน้ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสนี ้ าตาล และยังมีสตั ว์
น้ อยใหญ่ อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยียน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พิ พิ ธภัณ ฑ์

เที่ยง
บ่ำย
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สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่ง เป็ น สาเกที่ม ีช่ือ เสีย ง ในระดับ แนวหน้ า ของ
ญี่ป่ นุ เราจะได้ชมความพิถพี ถิ นั ในการผลิตสาเกทีข่ น้ึ ชื่อแห่งนี้ ได้เวลำสมควรนำท่ ำน
เดิ นทำงสู่โซอึนเคียว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรือระดับเที ยบเท่ำ

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ในโรงแรมที่พกั
จำกนัน้ อิ สระให้ ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ ำแร่ธรรมชำติ ที่ อดุ มไปด้วยแร่ธำตุที่มี
สรรพคุ ณ ในกำรรัก ษำโรคต่ ำ งๆ จึ ง เชื่ อ ว่ ำ ถ้ ำ ได้ แ ช่ น้ ำ แร่ แ ล้ ว จะท ำให้ ผิ ว พรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้

วันที่สำม

โซอึนเคียว >> น้ำตกกิ งกะ ริ วเซย์ >> คำมิ คำว่ำ >> ไอซ์ พำวิ ลเลียน >>
บิ เอ >> สวนดอกไม้ชิคิไซ >> บ่อน้ำสีฟ้ำ >> ซัปโปโร

เช้ำ
08.30น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ น้ำตกกิ งกะ ถูกเรียกอีกชื่อว่าน้ าตกสีเงิน เพราะในฤดูรอ้ นจะเห็นน้ าไหล
เป็ นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย ดูอ่อนช้อยงดงามจนมีผใู้ ห้สมญานามว่าอนนะ
ดะกิหรือน้าตกผูห้ ญิง ส่วนน้ำตกริ วเซย์ ทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ กันก็ได้รบั สมญานามว่าโอะโตะโกะ
ดะกิ หรือน้ าตกผูช้ าย เพราะลักษณะของเส้นน้ าตกทีใ่ หญ่กว่า เมื่อไหลออกมาจากช่อง
ภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ าย และได้รบั คัดเลือกให้ตดิ อับดับ 1 ใน 100 แห่งของ
น้ าตกญี่ป่ ุนทีส่ วยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้พร้อมกันจากจุดชมวิว จากนัน้ นาท่านสู่
เมืองคำมิ คำว่ำ เพื่อชม ไอซ์ พำวิ ลเลียน เมื่อท่านเดินเข้าไปข้างในก็จะพบทางเดินที่
เป็ น เหมือ นอุ โมงค์ น้ า แข็ง และบางจุด เป็ น เหมือ นหิน งอกหิน ย้อ ย ซึ่งภายในส่ ว นนี้
อุณหภูมจิ ะอยู่ท่ี -20 องศา แต่ถ้าต้องการสัมผัสความหนาวเย็นมากกว่านี้ จะมีถ้าเล็กๆ
เมือ่ เข้าไปกดปุ่ม จะมีลมพายุกระหน่ าพัดใส่ ซึง่ ท่านจะสัมผัสกับอุณหภูมทิ ่ี -40 องศาได้
ในทันที
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทางสู่ เมื อ งบิ เอ เมือ งเล็กๆ ที่ตงั ้ อยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ช่อื ว่า
“Small town of the most beautiful hills” เป็ นเมือ งที่ม ีเนิ น เขาสลับ ซับ ซ้ อ นอยู่ ท าง
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ มี จุ ด ชมวิ ว ชื่ อ Patchwork Road ส่ ว นทางใต้ ข องเมื อ งมี
Panorama Road ทัง้ 2 แห่งเป็ นถนนสายเล็ก ๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสาหรับ

เที่ยง
บ่ำย
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การถ่ายรูปมุมกว้าง 360 องศา ภาพถ่ายทีอ่ อกมาจะมองเห็นเนินเขา ปกคลุมด้วยฟาร์ม
ดอกไม้สสี นั สวยงาม รวมทัง้ มองเห็นท้องฟ้ ากว้างไกล นอกจากนัน้ บางบริเวณถูกจัดทา
เป็ นที่พ กั ชมวิว มีรา้ นขายของและห้องน้ าอานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้สสี นั
สดใสบริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิม่ มูลค่าทางสายตา นาท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุง้ เพื่อ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซที่ได้รบั สมญานามว่าเป็ น
Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ทแ่ี ข่งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสี
ทีเ่ บ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของเกาะฮอกไกโด จากนัน้ นาท่านชม บ่อน้ำสีฟ้ำ (Blue
Pond) ซึง่ ตัง้ อยู่กลางเมืองบิเอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วนความอัศจรรย์ของบ่อน้ าแห่งนี้
ก็ค ือ น้ าในบ่ อ จะมีส ีฟ้ าที่ส ดและสวย โดยสาเหตุ ท่ีน้ า ในบ่ อ เป็ นสีฟ้ านั ้น ก็ค ือ สาร
อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ท่เี จือปนอยู่ในน้ าเป็ นจานวนมากเหมือนกับชัน้ บรรยากาศของ
โลก ทาให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็ นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึง่ อลูมเิ นียมไฮดร
อกไซด์นนั ้ มาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ และสีฟ้าทีเ่ ราได้เห็นนัน้ จะสดมาก
น้อยแค่ไหนก็ขน้ึ อยู่กบั แสงแดดที่ส่องลงมาในวันนัน้ ๆ และจุดที่เราไปยืนมองด้วย ได้
เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
ความเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่ ุน ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน
และเมืองทัวไปในญี
่
ป่ ่ นุ ซึง่ ได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้
ผังเมืองจึงถูกออกแบบตามพืน้ ฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่สี่

ซัปโปโร >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >> โรงงำน
ช็อคโกแลต >> ซัปโปโร >> ช้อปปิ้ งทำนุกิ โคจิ และซูซูกิโน่

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตำรุ หนึ่งในเมืองโบราณทีเ่ คยเป็ นเมืองท่าสาคัญทางตอนเหนือ
ของญี่ป่ นุ ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทาการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ่
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จนได้ช่อื ว่าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ
ด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นาท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุด
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ า ของ คลองโอตำรุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกัน ได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อกี
ด้วย จากนัน้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอ
น้าโบราณตัง้ เด่นอยู่หน้าอาคารทีถ่ กู สร้างขึน้ นานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับ
ท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลาย
แบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียงชิน้ เดียวในโลก

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่โรงงำนช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงของ
ญีป่ ่ นุ ทีต่ งั ้ อยูท่ ่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุไ์ ม้นานาชนิดทีเ่ บ่งบานรอการมาเยือน
ของนักท่องเทีย่ วราวกับเดินอยูใ่ นดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริม่ แบบจาลองของโรงงาน
พร้อมทัง้ เลือกชิม และเลือกซือ้ ช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้ ง ทำนุกิโคจิ และย่ำนซูซูกิโน่
ทีร่ วบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้า เอาไว้ทน่ี ่ที เ่ี ดียวท่องเทีย่ วได้ตงั ้ แต่
หัวค่ายันดึก เพราะเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรีอกี ด้วย
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

ซัปโปโร >> อิ สระท่องเที่ยวด้วยตนเองในเมืองซัปโปโร

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเทีย่ ว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อปปิ้ งได้
อย่างเต็มอิม่ หรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็ น
ตึกที่สูงที่สุดในเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับ สถานีเจอาร์ซปั โปโร เป็ นทัง้ ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร โดยมีจุด ชมวิว ตัง้ อยู่ท่ีช นั ้ 38 เรีย กว่ า T38
(Tower Three Eight) ทีร่ ะดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโร
ได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวัน และกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืนจะมองเห็นซัปโปโร
ทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยูก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึกย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างทีจ่ ุด
กลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ
10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซกู โิ น่ (ไม่รวมตั ๋วขึน้ จุดชมวิว)

เที่ยง - คำ่

อิ สระมือ้ กลำงวันและคำ่ ตำมอัธยำศัย
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นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่ำ
วันที่หก

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ โตเสะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังจำกอำหำรเช้ำ ถึงเวลำอันควรนำทุกท่ ำนสู่ สนำมบิ นซิ โตเสะ
10.30 น.
เหิ นฟ้ ำเดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิ น TG671
15.30 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ
*********************************************************************************************************

กำหนดกำรเดิ นทำง 10-15 สิ งหำคม 2560
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

50,900.- บำท

28,500.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

45,900.- บำท

25,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

38,500.- บำท

21,500.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท

กำหนดกำรเดิ นทำง 12-17 สิ งหำคม 2560
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

49,900.- บำท

28,500.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

45,000.- บำท

25,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,800.- บำท

21,500.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

9,900.- บำท

9,900.- บำท
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หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำงหรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
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หมำยเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับสภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และสำย
กำรบิ น รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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