BIG HOKKAIDO ROMANTIC (A)

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่หแ์ ห่งเกาะฮอกไกโด
: ขึ้นโร้ปเวย์ชมวิวยามคา่ คืนเมืองฮาโกดาเตะ ที่สวยที่สดุ 1 ใน 3
: เที่ยวชมตลาดปลาอันเลือ่ งชือ่ เรื่องความสดอร่อยของอาหารทะเล
: สนุกกับหมู่บน้ นินจา ดาเตะจิไดมุระ
: อาบนา้ แร่ อ็องเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า 2 คืน
: พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อนั้ พร้อมนา้ จิ้มซีฟ้ ดรสเด็
ู
ด

วิวยามคา่ คืนเมืองฮาโกดาเตะ
DAY

ตลาดปลาฮาโกดาเตะ

ITINERARY

2
3
4

หมู่บา้ นนินจา

MEAL
เช้า

1

สะสมไมล์ 50%

กลางวัน

HOTEL
เย็น

กรุงเทพ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่ )
ฮอกไกโด - หมู่บา้ นไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้ น
นินจา ดาเตะจิ ไดมูระ - หุบเขานรก “จิ โกกุดานิ”
ทะเลสาบโทยะ
ฟาร์มหมีสีน้ าํ ตาล - ฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดงคา
เนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ – นังกระเช้
่
าฮาโกดาเตะ
หอคอยโกะริวคาคุ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ซัปโปโร
มิตซุย เอ้าท์เลต

5

โอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่ าแก้ว –
ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช๊อคโกแลต–ช๊อปปิ้ งทานุกิโคจิ

6

ฮอกไกโด (ชิโตเซ่ ) - กรุงเทพ

2. BIG JAPAN HOKKAIDO ROMANTIC 6D4N (TG) Songkran ‘18

TOYA MENSEIKAKU HOTEL

“พิเศษ อาบอ็องเซ็ น”
YUNOKAWA KANKO HOTEL

“พิเศษ อาบอ็องเซ็ น”
NEW OTANI INN SAPPORO

“พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์”
NEW OTANI INN SAPPORO

1

กําหนดการเดินทาง

9-14 เมษายน 2561
(วันสงกรานต์)
วันแรกของการเดินทาง

63,900.-

กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตเซ่ )

20.30 น. พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์
C-D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญีป่ นุ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
วันทีส่ องของการเดินทาง
08.30 น.+1 เดินทางถึง

กลางวัน

ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่ ) – หมู่บา้ นไอนุ - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมุระ
หุบเขานรก“จิ โกกุดานิ” – ทะเลสาบโทยะ
สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคน
เข้ าเมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว จากนั้นนําทุกท่านสู่หมู่บา้ นไอนุหรือโกตัน ซึ่งถือว่าเป็ น
บรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญ่ีปุ่น เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด ชมบ้ านแบบพื้นเมือง
และการดํารงชีวิตตามแบบบรรพบุรุษโบราณกาล ชมโรงเก็บสะสมและรวบรวมเครื่องมือ
เครื่องใช้ เสื้อผ้ า เครื่องนุ่งห่ม เรือแคนนู ตลอดจนฉมวก พร้ อมชมการแสดงการร้ องรําในแบบ
ไอนุ หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ เป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้ พุร้อนที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมูระ เป็ น
หมู่บ้านที่จาํ ลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้ นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้ าในยุคที่
มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย
เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉม
กัน นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้ องดูแลความ
เรียบร้ อยของบ้ านเมืองหรือตํารวจในปัจจุบันชมสาธิตการอําพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กบั
ซามูไรหรือนินจาเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ เป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนํา้ พุร้อนที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ของของเกาะฮอกไกโด นําท่านเดินทางสู่แหล่งกําเนิดของบ่อนํา้ พุร้อน คือ จิ โกกุดา
นิ หรือ หุบเขานรก นําท่านชม หุบเขานรกจิ โกะคุดานิ ที่มีไอนํา้ และไอกํามะถันพวยพุ่งออกมา
จากปากปล่องภูเขาไฟ จนได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองโทยะ เมืองแห่งนํา้ แร่ออน
เซนธรรมชาติช่ ือดังของญี่ปุ่นอีกเมืองหนึ่ง ด้ วยความสวยงามของเมืองนี้ทาํ ให้ ท่นี ่ีเคยได้ รับ
คัดเลือกให้ เป็ นที่จัดงานประชุม G8 เมื่อปี 2007
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คํา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง
นัง่

นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก TOYA MENSEIKAKU HOTEL 4* (หรือเทียบเท่า)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
*** เชิญท่านอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ ีชื่อเสียงของญีป่ นุ่ ชาวญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าใน
นํ้าแร่น้นั จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ ําให้ผวิ พรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการ
รักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
ฟาร์มหมีสีน้ าํ ตาล – ฮาโกดาเตะ – อาคารอิฐสีแดงคาเนะโมริ – ย่านโมโตมาจิ
กระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
(3)
นําทางเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุ สุ เพื่อนําท่านเข้ าชม สวนอนุรกั ษ์พนั ธุห์ มีสีน้ าํ ตาล นับ100 ตัว ที่
ใกล้ สญ
ู พันธุแ์ ละหาดูได้ ยาก ซึ่งเป็ นหมีพันธุท์ ่หี าได้ ยากในปัจจุบันจะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด
เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่
สําคัญที่สดุ ของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยโบราณสถานที่มีคุณค่า และยังเป็ นเมืองท่า
แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นตามสนธิสญ
ั ญา สัมพันธมิตร เปรียบเสมือนประตูท่เี ปิ ดรับ
วัฒนธรรมตะวันตกเข้ าสู่ญ่ีปุ่น เป็ นเมืองเล็กที่น่ารักสงบอบอุ่นตั้งอยู่ระหว่าง ช่องแคบซึคารุ (
Tsugaru Strait) และ อ่าวอูชิอูระ ( Uchiura Bay )
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําทุกท่านเดินทางสู่ อาคารก่ออิฐสีแดง โกดังเก็บสินค้ าของเมืองฮาโกดาเตะ แม้ อาคารที่เห็น
จะเป็ นอาคารใหม่ท่ถี ูกสร้ างขึ้นมาทดแทนอาคารหลังเก่า ซึ่งถูกไปไหม้ ครั้งใหญ่เผาทําลายไป
เมื่อปี 1907 แต่ยังคงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบดั่งเดิม ให้ ความรู้สกึ
คล้ ายสิ่งปลูกสร้ างของยุโรปตั้งอยู่เรียงรายริมอ่าว ภายในถูกจัดตกแต่งขายสินค้ าพื้นเมืองต่างๆ
มากมายของเมืองฮาโกดาเตะ ให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อของฝากเป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านเดินทาง
สู่ ย่านโมโตมาจิ ย่านชุมชนของชาวต่างชาติต้งั อยู่บริเวณเนินเขาฮาโกดาเตะ ย่านโมโตมาชิเป็ น
แหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติท่เี ข้ ามาทําการค้ าและตั้งรกรากในเมืองฮาโกดาเตะตั้งแต่ช่วง
กลางทศวรรษ 1850 ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ภายในย่านนี้จึงมีสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกตั้ง
เรียงรายอยู่หลายแห่งจนรู้สกึ ว่าอยู่แถวยุโรป นําท่านเดินทางสู่ ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ าชมวิวยามคํา่
คืนจากภูเขาฮาโกดาเตะ เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตา ด้ วยกระเช้ าไฟฟ้ าขนาด
ใหญ่บรรจุได้ 125 ท่านกับรายการ Night Parorama View ท่านสามารถมองเห็นวิวได้ รอบ
ทิศทางRopeway จะนําท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate
สมญา City of Light อันตระการด้ วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่น
ลงบน มหาสมุทร และได้ รับการกล่าวขาน ว่าเป็ นทัศนียภาพที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
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คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
(5)
นําท่านเข้าสู่ทีพ่ กั YUNOKAWAKANKO HOTEL SHOEN 4* (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ ีชื่อเสียงของญีป่ นุ่ ชาวญีป่ นเชื
ุ่ ่อกันว่าใน
นํ้าแร่น้นั จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ ําให้ผวิ พรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการ
รักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

กลางวัน

คํา่

หอคอยโกะริวคาคุ

– ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ซัปโปโร – มิตซุย เอ้าท์เลต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเดินทางสู่หอคอยโกะริวคาคุ หอคอยเก่าที่สร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองป้ อม
โกะริวคาคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้ มีการพัฒนากลายเป็ นหอคอยที่
ทันสมัยและเปิ ดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107
เมตร เมื่อขึ้นไปยังด้ านบนของหอคอย ท่านจะมองเห็นป้ อมโกะริวคาคุท่เี ป็ นรูปดาว 5 แฉกได้
อย่างสวยงาม ป้ อมโกะริวคาคุ หรือป้ อมดาว 5 แฉก เป็ น ป้ อมสร้ างตามสไตล์ตะวันตก สร้ างขึ้น
ในปี สุดท้ ายของสมัยเอโดะเพื่อป้ องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจาก
มหาอํานาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้ อมแห่งนี้กลายเป็ นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่าง
กองทัพผู้สาํ เร็จราชการ และกองกําลังของรัฐบาลเมจิท่จี ัดตั้งขึ้นใหม่
จากนั้นนําท่านเดินชม
ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้ าของชาวเมืองที่ออกมาจับจ่ายสินค้ า สําหรับ
ครอบครัว ที่มีร้านจําหน่ายอาหารสด และอาหารแห้ งมากมายกว่า300 ร้ านเป็ นอีกบรรย ากาศที่
ท่านจะประทับใจในรูปแบบการจัดร้ านและรอยยิ้มของพ่อค้ า แม่ค้า รอต้ อนรับลูกค้ าอย่าง
อบอุ่น และเป็ นกันเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านกลับเมืองซัปโปโร เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบัน
มีประชากรประมาณ 1,890,000 คน แล้ วนําท่านช๊อปปิ้ งที่หา้ งมิตซุย เอ้าท์เลต ให้ ทา่ น
เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ งสินค้ ามากมายแบรนด์ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ
MK
MICHEL KLEIN ,MORGAN ,ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE
ฯลฯ เลือกซื้ อกระเป๋ าไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI,GAP,ARMANY
ฯลฯ เลือกดูเครือ่ งประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE,S.T.DUPONT,
TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่
HUSH
PUPPIES,SCOTCH
GRAIN,SKECHERS,HOGAN ฯลฯ
หรือเลือกซื้อสินค้ าสําหรับคุณหนู
AIGLE,BANDAI,ASOBI,HAKKA KIDS และสินค้ าอื่นๆอีกมากมาย ภายในยังมีร้านอาหาร
ร้ านกาแฟ สําหรับให้ ทุกท่านนั่งผ่อนคลายอีกด้ วย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (8) บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่าง พร้อมขาปูยกั ษ์และ
เครือ่ งดืม่ ซอฟต์ดริ้ งแบบไม่อ้ นั
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทียบเท่า)
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

โอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่ าแก้ว – ถนนซาไกมาจิ
โรงงานช๊อคโกแลตอิชิยะ – ช๊อปปิ้ งถนนทานุกิโคจิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
นําท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุเมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์
ชวนให้ ค้นหาด้ วยความเป็ นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็ นญี่ปุ่น
แบบดั้งเดิมแล้ วนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ ทา่ นได้ ทอ่ งไปในดินแดนแห่ง
เสียงดนตรีและบทกวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้ น่าหลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี ( MUSIC
BOX)
อันมากมายหลากหลายและงดงามที่จะทําให้ ทา่ นผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ โรงเป่ าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ ือเสียงทางด้ านการ
เป่ าแก้ วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรือ แต่
ปัจจุบันนี้เป้ าหมายของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้
ยังมีสอนวิธกี ารเป่ าแก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย ชมความสวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดัง
อยู่ในโลกของจินตนาการ พร้ อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้ วอันสวยงามและราคา
ย่อมเยาว์ แล้ วให้ ทา่ นได้ อสิ ระช๊อปปิ้ ง ถนนซาไกมาจิ ถนนคนเดินในเมืองโอตารุ ให้
ท่านได้ เลือกช๊อปปิ้ งขนมชื่อดังต่างๆ ของเมืองโอตารุ อาทิเช่น ชีสเค้ ก Le Tao, โปเต
โต้ ฟาร์ม หรือจังกะโปะกุรุ, คุกกี้และเค้ กจากร้ านคิตาโนะ นอกจากนี้ผลไม้ และอาหาร
ทะเลของที่น่ีกย็ ังได้ รับความนิยมอีกเช่นเดียวกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(10)
จากนั้น นําท่าน เข้ าชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ แห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือกซื้อช็อคโกแลตที่มีช่ ือเป็ นของที่
ระลึกได้ และนอกจากขนมชื่อดังของที่น่ีแล้ ว ความสวยงามของการจัดแต่งโรงงานก็ไม่
เป็ น 2 รองใคร ให้ ทา่ นได้ อสิ ระถ่ายรูปกับวงดนตรีด้านหน้ าโรงงาน และสวนดอกไม้
และรถไฟในสไตล์ยุโรปที่มีความสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ จากนั้นนําท่าน อิสระช้ อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย ณ ถนนทานุกิโคจิ เป็ นย่านการค้ าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้ าน
ใต้ ของเมือง โดยมีพ้ ืนที่ท้งั หมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ า
ต่างๆ อย่างร้ านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ ว ยังมีร้านอาหาร
มากมาย ทั้งยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบ
ตุก๊ ตามากมาย นอกจากนั้นที่น่ียังมีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุก๊ ตาทานุกขิ นาดใหญ่
อีกทั้งยังมีศาลเจ้ าทานุกอิ นั เก่าแก่ท่สี ร้ างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้ วย
คํา่ อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4*(หรือเทียบเท่า)
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วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
ได้ เวลาอันสมควร นําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ)

10.45 น.
16.15 น.

**หมายเหตุ รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม **

BIG HOKKAIDO ROMANTIC (A)

ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซับโปโร
6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางญีป่ ุ่ นสุดแสนโรแมนติก มนต์เสน่หแ์ ห่งเกาะฮอกไกโด

อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน
ผูใ้ หญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต้ งั แต่ 2-7 ปี พักกับ 2
ผูใ้ หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)
พักห้องเดีย่ ว จ่ ายเพิม่ ท่านละ

รวมตัว๋ เครือ่ งบิน ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน
63,900 บาท
60,900 บาท

30,900 บาท
30,900 บาท

60,900 บาท

30,900 บาท

57,900 บาท

27,900 บาท
12,500 บาท

*** ราคานี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี น้ํามันและราคาตัว๋ ของสายการบิน ณ วันที่ 10
ม.ค. 61 หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว
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อัตรานี้ รวม
* ค่าพาหนะและนําเทีย่ วตามรายการ
* ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์ทีท่ างบริษทั ฯ จัดทํา
อัตรานี้ ไม่รวม
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่
* ค่าทําหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
** ไม่มีแจกกระเป๋ า / ไม่มีแจกนํ้าเปล่า
* * ค่าภาษีน้ าํ มันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!
การชําระเงินและการยกเลิก
* บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจํ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดั จํ าการเดินทางแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิใน
การคืนมัดจํ าทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือ
ชําระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตาม
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ ใน
เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนําสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
8. เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยให้ ครบถ้ วน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในเอกสารเข้ า-ออก นอกประเทศ สาคัญมาก
ข้ อให้ ทุกท่ านข้ อมูลตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ยืนยันการเดินทาง จองรายการทัวร์.................................................................................................................
2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้ องทัวร์........................................................................................................................
3. จํ านวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็กทีอ
่ ายุตงแต่
ั้
7 ปี ขึน

4. เบอร์ติดต่อ ......................................................................................
พร้อมทั้งได้อ่านรายละเอียดเงือ่ นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถ้วน
5. ประเภทห้องพัก
3.1
ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง(ปกติจะเป็ นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............ห้อง
3.2 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง
3.3 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
3.4 ห้องพัก 1
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
3.5
ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
3.6
ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
6. อาหาร
ไม่ทานเนื้ อวัว ไม่ทานเนื้ อหมู ไม่ทานสัตว์ปีก ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย เคย
ประเทศ.......................................................
8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน ริมหน้าต่าง
อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทําการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
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