วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

2

สนามบินชิโตเซ่ - ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลอุโมงค์ ไฟประดับทะเลสาบโทยะ

3

ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ ท - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - โรงงานช้ อคโกแลต – ซัปโปโร
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโร
ไม่ มรี ถโค้ ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟ (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดเช้ านิโจ – โอโดริ พาร์ ค – หอนาฬิ กา – อาคารรัฐสภา
เก่ า - สนามบินชิโตเซ่
กรุงเทพ ฯ

4
5
6
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อาหาร
เช้ า เทีย่ ง เย็น
-

-

โทยะ โคฮังเทย์ หรือเทียบเท่ า

-

-

โรงแรม
หรือเทียบเท่า

-

-

-

-

-

-

ซัปโปโร ไดวะ ซู ซูกโิ นะ
หรือเทียบเท่ า
ซัปโปโร ไดวะ ซู ซูกโิ นะ
หรือเทียบเท่ า
-

วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – สนามบินเช็กแล็บก็อก
23.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4
ประตูทางเข้ าที่ 5 / สายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ / เคาน์ เตอร์ K
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกดูแลเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง
วันทีส่ อง
03.30 น.
08.00 น.
09.15 น.
15.10 น.

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า

สนามบินชิโตเซ่ - ทะเลสาบโทยะ – เทศกาลอุโมงค์ ไฟประดับทะเลสาบโทยะ
ค่า
ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแล็บก็อก ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์
เที่ยวบินที่ HX 762
เดินทางถึงสนามบินเช็กแล็บก็อกฮ่ องกง เพือ่ แวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 690
เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ
นาท่านสู่ เทศกาลอุโมงค์ ประดับไฟ บริ เวณทะเลสาบโทยะ โดยทาเป็ นอุโมงค์ทางเดินประดับไฟเต็มทั้ง
อุโมงค์และที่พ้นื ทางเดินจะมีหิมะปกคลุมงดงามและโรแมนติคเป็ นอย่างมาก ให้ท่านฟิ นกันบรรยากาศ
หนาวๆ ของหิ มะ และ แสงไฟที่โอบล้อมทัว่ บริ เวณ
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม โทยะ โคฮังเทย์ หรือเทียบเท่า
นาท่ านอาบนา้ แร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆทีเ่ รี ยกว่ า “ออนเซน” เพือ่ สุ ขภาพ และผิวพรรณทีด่ ี

ลานสกี และกิจกรรมฤดูหนาวที่ คิโรโระ สกีรีสอร์ ท - เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ
เช้ า เทีย่ ง ค่า
พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี - โรงงานช้ อคโกแลต – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี
ลานสกีคิโรโระ สกีรีสอร์ ท เป็ น 1 ในสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง แฟนเดย์ แฟนกันแค่วนั เดียว ใน
หมู่บา้ น Akaigawa แห่งนี้ เป็ นอีกหนึ่งสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดีเป็ นสี ขาวละเอียดเหมือนแป้ ง
ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขา ที่นี่มีกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้สนุ กกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ
กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขับรถ Snow Mobile สาหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ ว, ขี่ยาน
Snow Segway ซิ่ งไปให้ทวั่ รี สอร์ ท, ไปเล่น Snow Rafting ที่มีหน้าตาคล้ายบานานาโบ้ตของบ้านเราแต่เล่น
กันบนหิ มะหรื อชวนเพื่อนไปเดินป่ าหิ มะกันก็ยงั ได้ และไม่ตอ้ งห่วงว่ามาที่นี่เด็ก ๆ จะไม่สนุกเพราะทางรี
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เทีย่ ง
บ่ าย

สอร์ ทเขามีโซนสนามเด็กเล่น และของเล่นแปลก ๆ อย่าง Snow Bubble Ball ให้เด็ก ๆ ได้เล่นกันอย่าง
สนุกสนาน
(หมายเหตุ.. ค่ ากิจกรรมทุกชนิดทีล่ านสกี ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ หากท่ านสนใจกรุ ณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ค่ะ)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่ งมีร้านขายของอยู่
ตลอดสองข้างทาง ด้วยบรรยากาศโดยรอบ รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้นส่ วนใหญ่ได้ถูกออกแบบ
เป็ นตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุ ได้รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ
ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม คลองโอตารุ ให้ท่านชื่ นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็ นเอกลักษณ์ และสัญลักษณ์ของ
ที่นี่ คลองโอตารุ สร้างเพื่อให้เรื อเล็กลาเลียงสิ นค้าจากท่าเรื อเอามาเก็บไว้ในโกดังที่อยูต่ ามริ มคลอง เมื่อ
วิทยาการเจริ ญก้าวหน้าเรื อใหญ่จึงเปลี่ยนไปเข้าท่าที่ใหญ่และขนส่ งเข้าโกดังได้ง่ายขึ้นตึกเก่าเก็บสิ นค้าริ ม
คลองเหล่านี้ จึงถูกดัดแปลงเป็ นร้านอาหารสไตล์ต่างๆ และพิพิธภัณฑ์
พิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองโอตารุ ซึงตัวอาคารมี 3 ชั้น ที่นี่ทา่ นจะได้ชมกล่องดนตรี
มากมายหลายหลายแบบน่ารักๆเต็มไปหมดมากกว่า 3,000 แบบรวมถึงท่านยังสามารถเลือกทากล่องดนตรี
แบบที่ท่านต้องการได้ดว้ ย ท่านสามารถเลือกกล่องใส่ ตุก๊ ตาเซรามิก และเพลงมาประกอบกัน ราคาตั้งแต่
หลักพันถึงหมื่นเยน ส่ วนที่ช้ นั ล่าง มีบริ การนาเพลงกล่องดนตรี ท้ งั เพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลมาอัดเป็ นซีดี
โปสการ์ ดส่ งได้โดยตรงจากทาง พิพิธภัณฑ์ให้ท่านได้สัมผัสและชื่นชมกล่องดนตรี น่ารักมากมาย ให้ท่าน
ได้ทากล่องดนตรี น่ารักๆ ในแบบที่ท่านชื่นชอบด้วยตัวท่านเอง
(ค่ าอุปกรณ์ การทากล่ องดนตรี ไม่ รวมอยู่ในค่ าทัวร์ )
พร้อมชม หอนาฬิ กาไอนา้ โบราณ สั ญลักษณ์ของเมืองโอตารุ
โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิย่า โรงงานช็อคโกแล็ตที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังของซัปโปโร ตัวอาคาร จึงทา
ให้บรรยากาศของโรงงานช็อคโกแลตที่นี่ดูเหมือนกับเทพนิยาย ให้ท่านชมและเลือกสรรผลิตภัณฑ์
ที่ทาจากช็อคโกแล็ตมากมายในโรงงานให้ท่านได้ลิ้มรสกับรสชาติของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยโุ รป
สวยงามตระการตาที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ของช็อกโกแล็ตมากมาย หลากหลายแบบซึ่งช็อคโกแล็ต
ที่ข้ ึนชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่ งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก ให้ท่านได้ลองทาช็อค
โกแล็ตที่เป็ นเอกลักษณ์และมีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะฮอกไกโด (อุปกรณ์ทุกชนิ ดไม่รวมในค่าทัวร์ )
พร้อมให้ท่านเลือกซื้ อช็อคโกแลตกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน
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ค่า

วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

นาท่ านเดินทางสู่ ซับโปโร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (อิม่ อร่ อยกับขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้นั )
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม ซัปโปโร ไดวะ ซู ซูกโิ นะ หรือเทียบเท่า
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโร
เช้ า
ไม่ มีรถโค้ ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟ (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองซัปโปโรโดยไกด์ผชู้ านาญเส้นทางจะคอยแนะนาแหล่งช้อปปิ้ งให้กบั ท่าน
ไม่ มีรถโค้ ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ ารถไฟไม่ รวมในค่ าทัวร์ )
ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนัง่ รถไฟของญี่ปุ่น ที่ถือได้วา่ เป็ นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นให้ความนิยม
มากที่สุด เนื่องจากรวดเร็ ว, ตรงเวลา, ทันสมัย และมีความปลอดภัยสู งให้ ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการ
ท่ องเทีย่ วในเมืองซัปโปโร และเมืองใกล้ เคียงด้ วยรถไฟอันทันสมัยของญีป่ นุ่ หรื อเพลิดเพลินกับแหล่งช้อป
ปิ้ งชั้นนาแห่งเมืองซัปโปโร ให้ท่านเลือกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ของเมืองซัปโปโร ร้านค้าต่างๆ
มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภทผลัดเปลี่ยนกันลดราคา อาทิ เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา เช่น ADIDAS, NIKE, CASIO, TIMBERLAND, GAP, DIESEL, BENETTON, GUCCI, เป็ นต้น
อีกทั้งยังมีสินค้าเครื่ องมือเครื่ องใช้ตุก๊ ตาน่ารักๆและของเล่นนานาชนิ ดให้ท่านได้เลือกดูเลือกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
ให้ท่านท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย หรื ออิสระในการเลือกซื้ อของฝาก และสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของญี่ปุ่น
รับประทานอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม ซั ปโปโร ไดวะ ซู ซูกโิ นะ หรือเทียบเท่า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตลาดเช้ านิโจ – โอโดริ พาร์ ค – หอนาฬิ กา – อาคารรัฐสภาเก่า - เช้ า
สนามบินชิโตเซ่
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชมศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะ
เมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้คอยปกป้ องคุม้ ครองให้ผคู้ นบนเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ข และเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้กบั คนที่นี่ และที่นี่มกั มีการจัดงานเทศกาลบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และพระเจ้าตามประเพณี
ของคนญี่ปุ่น ที่มีมายาวนานและมีชื่อเสี ยงเป็ นอย่างมาก
นาท่านช้อปปิ้ งย่านตลาดเช้ านิโจ เป็ นตลาดเช้าที่มีชื่อเสี ยงอยูใ่ จกลางเมืองซัปโปโรเป็ นตลาดปลาที่มี
ชื่อเสี ยงเป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวและเป็ นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด
นาท่านสู่ โอโดริ พาร์ ค เป็ นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัป โปโร เป็ น
สวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็ นโซนสี เขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็ นถนนสาหรับการ
เดินเล่น ปลายสุ ดด้านหนึ่งมีหอสู งเสาทีวสี ู ง 147.2 เมตร ภายในบริ เวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ าพุ และ
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เทีย่ ง

14.55 น.
20.20 น.
23.30 น.

ประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่ งที่นี่เป็ นสถานที่ ที่ใช้จดั งานเทศกาลน้ าแข็งแกะสลักทุกปี ในฤดูหนาวนาท่าน
เที่ยวชม หอนาฬิ กา ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองโดย นอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยัง
เปรี ยบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอ
นาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็ นหอ นาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางสู่ อาคารทีท่ าการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปั ตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็ น
สัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทาให้นกั ท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จกั กันอย่างแพร่ หลายสไตล์การ
สร้างของโดมแปดเหลี่ยม นามาจากที่ทาการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ผูท้ ี่ออกแบบอาคาร
นี้เป็ นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสู ง
ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นสัญลักษณ์ ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทาให้ตอ้ งสร้างขึ้นมาใหม่
ในปี ค.ศ. 1911 ปัจจุบนั ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นสมบัติที่มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และสาหรับจัดงาน
เลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สาคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คอินและรับบัตรโดยสาร
ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแล็บก็อก โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 697
เดินทางถึงสนามบินเช็กแล็บก็อกฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่ สุ วรรณภูมิ โดยสายการบินฮ่ องกงแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761

วันที่หก
02.25 น.

อัตราค่ าบริการ

กรุ งเทพ

-

-

เดินทางถึงสนามบิน สุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

8-12 / 15-19 ธันวาคม 2560
ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิม่

ราคารวมตั๋ว

35,900

35,900

35,900

34,900

7,900

ราคาไม่ รวมตั๋ว

25,900

25,900

25,900

24,900

7,900

ราคาเด็กทารก อายุ ตา่ กว่ า 2 ขวบ ราคา 10,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 30 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
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-




















ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานีร้ วมภาษีนา้ มัน ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2559 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีนา้ มันขึน้ หากทางสายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่ งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย)
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสื อเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์
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เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงเวลา
ที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตัว๋ เครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั
ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้)
ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
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สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระ
ในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+
สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่านต้องชาระใน
ส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตุการณ์
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั
ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ น
ประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว
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