Colorful Eastern Hokkaido Surprise! 7 Days
ชมความงามทางธรรมชาติที่ยงิ่ ใหญ่ และงดงาม ณ ทะเลสาบอะคัง
พร้ อมค้นหาความลับที่น่าพิศวงและเป็ นเอกลักษณ์ ของสาหร่ ายมาริโมะ
ลิ้มรสอาหารทะเลเลิศรสที่สดอร่ อยปรุงโดยพ่ อครัวจากภัตตาคารชื่ อดัง
รวมถึงสาเกยอดนิ ยมและย่ านราเมนท้ องถิ่นอันมีชื่อเสี ยง
สั มผัสความหนาวเย็นท่ ามกลางฤดูร้อนภายในพิพิธภัณฑ์ น้าแข็งและไอซ์ พาวิลเลียน
ชมดอกไม้ หลากสี สันเอกลักษณ์ ของฤดูร้อนที่จะทาให้ ท่านประทับใจมิร้ ูลืม
พักผ่ อนอย่ างเต็มที่ในโรงแรมแบบออนเซ็น หรื อบ่ อน้ าร้ อนของญี่ปุ่นถึง 3 คืน
ช้ อปปิ้ งปิ ดท้ ายอย่างจุใจ ณ ตัวเมืองซัปโปโรและเอาท์ เล็ตชื่ อดัง

o

Shikuku Sensation Surprise! 8 Days
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Colorful Eastern Hokkaido Surprise! 7 Days
วันแรก 25 กรกฎาคม 2561
19.00 น.

21.55 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เคาน์เตอร์ เช็คอินแถว
R อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตูที่ 8
เจ้าหน้าที่บริ ษทั เวิลด์ เซอร์ ไพร้ส รอต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวก
โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034 นาท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว
พักค้างแรมบนเครื่ องบิน

วันที่สอง 26 กรกฎาคม 2561

เช้า
06.05

น.

08.00 น.
09.40 น.

กรุงเทพฯ – โตเกียว

โตเกียว – ฮอกไกโด – คุชิโร – Fisherman’s Wharf MOO
หอสังเกตการณ์พื้นที่ชุ่มนา้ เมืองคุชิโร่ – ทะเลสาบอะคัง –
ศูนย์จดั แสดงและวิจยั สาหร่ ายมาริโมะ

–

อาหารเช้า บริ การบนเครื่ องบิน พร้อมเครื่ องดื่ม
ท่ าอากาศยานฮาเนดะ มหานครโตเกียว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อม
ตรวจเช็ค สัมภาระแล้ว นาท่านต่อสายการบินภายในประเทศสู่ ท่าอากาศยาน คุชิโร่
เกาะฮอกไกโด
โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL541 นาท่านเหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานคุชิโร่
ถึงท่าอากาศยาน คุชิโร่ เกาะฮอกไกโด หนึ่งในภูมิภาคที่มีความโดดเด่นในด้านธรรมชาติอนั
งดงาม และยังได้ข้ นึ ชื่อว่าเป็ นเมืองในสายหมอกเนื่องจากเมืองแห่งนี้จะมีหมอกสี ขาวปกคลุมอยู่
ทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นอีกปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ Fisherman’s Wharf MOO ตลาดริ มน้ า ใกล้สะพานนุซามาอิ ใน
เมืองคุชิโร่ เป็ นอีกหนึ่งจุดที่คมุ ้ ค่าแก่การเที่ยวชม ภายในเป็ นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และ
อยูต่ ิดทะเล จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวมากมาย แวะมาถ่ายภาพ อีกทั้งเป็ นสถานที่พกั ผ่อนของชาว
ญี่ปนุ่ และ ภายในยังมีร้านอาหาร และร้านค้ามากมาย
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กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ Fisherman’s Wharf MOO
อิสระให้ท่านได้เลือกอาหารรสชาติหลากหลาย ณ โซน คุชิโระ มินาโตะ โนะ ยาไต บนชั้นสอง
ของ Fisherman’s Wharf MOO ซึ่ งเป็ นแหล่งขายอาหารที่มีชื่อเสี ยงของคุชิโร่ จัดขึ้นมาใน
รู ปแบบรถเข็นอาหารแบบญี่ปนุ่ หรื อ ยาไต ซึ่ งปัจจุบนั หาได้เพียง ณ เมืองฟุกุโอกะ ในเกาะคิวชู
เท่านั้น ท่ านสามารถเลือกทานอาหารจากร้ านที่ท่านชื่ นชอบได้ ตามอัธยาศั ย ซึ่งทางบริษัทฯ
จัดเตรี ยมค่าอาหารให้ ท่านละ 2,000 เยน

หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ หอสั งเกตการณ์ พื้นที่ช่ ุมน้ าเมื องคุชิโร่ ตั้งอยูภ่ ายในอุทยาน
แห่งชาติเมืองคุชิโร่ หอสังเกตการณ์แห่งนี้เปิ ดเมื่อ ปี ค.ศ. 1984 มีการออกแบบในสไตล์
ธรรมชาติให้เข้ากับพื้นที่อุทยานแห่งนี้ โดยท่านสามารถขึ้นไปชั้นบนสุ ดเพื่อชมวิวทิวทัศน์
ธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ าที่เป็ นแหล่งอนุรักษ์พืชพันธ์และสัตว์นานาชนิด
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ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงอีกแห่งหนึ่งในด้าน
ความงดงามของภูมิทศั น์ และนอกจากทัศนียภาพอันงดงาม และน้ าทีใ่ สมากกว่าทะเลสาบอื่นๆ
แล้ว ที่นี่ยงั มีสาหร่ ายมาริ โมะ สาหร่ ายสีเขียวเป็ นเอกลักษณ์สาคัญด้วยให้ท่านได้ล่องเรื อชม
ความงามของทะเลสาบอะคังบนเรื อเฟอร์ รี่

จากนั้น นาท่านเข้าชม ศูนย์จัดแสดงและวิจัยสาหร่ ายมาริโมะ บนเกาะกลางทะเลสาบอะคัง
มาริ โมะเป็ นมอสน้ าจืดชนิดหนึ่ง อยูใ่ นตระกูลของสาหร่ ายและตะไคร่ น้ า มีลกั ษณะเป็ นทรงกลม
สี เขียวที่มาเกาะรวมกัน พบที่ทะเลสาบอะคังและทะเลสาบเพียงไม่กี่แห่งในโลกเท่านั้น ปกติ
สาหร่ ายชนิดนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 10 ซม. แต่ในทะเลสาบอะคังนี้มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง ถึง 30 ซม. เลยทีเดียว

ค่า

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
ให้ท่านได้สัมผัสอาหารต้นตารับญี่ปนแบบไคเซกิ
ุ่
อาหารสาหรับต้อนรับ ผูม้ าเยือน บนชุดจาน
ชามลวดลายสวยงามแบบดั้งเดิม ลิม้ รสอาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ หลากหลายประเภท ทั้งอาหารปิ้ งย่าง
ปลาดิบ หม้อไฟ สลัดญี่ปุ่น หรื อเทมปุระ เสิ ร์ฟมาในขนาดพอรับประทาน ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้ง
อาหารตา และอาหารคาว
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พักค้างแรม ณ โรงแรม Akan Yuku no Sato หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่สาม 27 กรกฎาคม 2561
เช้า

กลางวัน

ทะเลสาบอะคัง – ทะเลสาบมาชู – อะบาชิริ – พิพธิ ภัณฑ์แก้วริวเฮียว
– พิพธ
ิ ภัณฑ์ธารนา้ แข็งโอโฮทสึกุ – ออนเนยุออนเซ็น

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดในบริ เวณ ทะเลสาบมาชู ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่
ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวมากมายให้เป็ นทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปนุ่ ในวันที่
ท้องฟ้าโปร่ ง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของท้องน้ าสี ฟ้าสดใส ตัดกับโค้งฟ้าสี ครามโดยมี
เทือกเขาอันสวยงามเป็ นฉากหลัง

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองอะบาชิริ ที่ต้ งั อยูบ่ นฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็ น
เมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะในฤดูร้อนได้ตอ้ นรับจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปนจ
ุ่ านวนมากที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ แก้ วริวเฮียว ซึ่ งใช้หลอคไฟนามารี ไซเคิลออกมเป็ น
ผลิตภัณฑ์แก้ว ไว้จดั แสดงและจาหน่าย ให้ท่านได้ชมคอลเลคชัน่ ผลิตภัณฑ์จากแก้วที่สวยงาม
และสัมผัสประสบกาณณ์ทดลองทาผลิตภัณฑ์จากแก้วแบบง่าย ๆ เป็ นของตัวเองด้วย
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แล้วนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ธารน้าแข็งโอโฮทสึ กุ โดยภายในได้มีการจัดแสดงธารน้ าแข็ง
แท้ๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไว้ในห้องน้ าแข็งอุณหภูมิ ติดลบ 15 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งนักท่องเที่ยว
สามารถสัมผัสธารน้ าแข็งเหล่านี้ได้ถึงแม้ในฤดูร้อน นอกจากนี้ยงั มี 110 จอมัลติวิชนั่ แสดงภาพ
ความงดงามของทะเลโอโอทสึ กุ ในฤดูต่างๆทั้ง 4 ฤดู และยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย

ค่า

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ออนเนยุออนเซ็น ซึ่ งถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1899 มีประวัติศาสตร์ มา
กว่า 100 ปี ซึ่ งมีคุณมบัติของน้ าออนเซ็นที่เป็ นกามะถัน
อาหารค่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างแรม ณ โรงแรม Oehonke หรื อในระดับเดียวกัน
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วันที่สี่ 28 กรกฎาคม 2561

เช้า

อนเนยออนเซ็น – คามิคาว่า – คามิคาว่าไอซ์ พาวิลเลียน – อาซาฮิคาว่า –
ย่านราเมน – พิพธิ ภัณฑ์สาเกโอโตโกยามะ – บิเอ – สวนชิกไิ ซโนะ โอกะ –
ฟูราโนะ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปสัมผัสกับความงดงาม และยิง่ ใหญ่ตระการตาของ
คามิคาว่ าไอซ์ พาวิลเลียน ซึ่ งเป็ นสถานที่จดั แสดงงานศิลป์ จากหิมะได้อย่างสวยงาม ท่านจะได้
ชื่นชมกับผลงานปั้น การแกะสลัก และการตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารของบรรดาเหล่าศิลปิ น
ทั้งหลาย

จากนั้น นาท่านสู่ ย่านราเมน ชื่อดังในเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่ งเมืองนี้ข้ นึ ชื่อว่า มีราเมนรสชาติอร่ อย
ติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ Ramen Village
อิสระให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตารับรสชาติหลากหลาย ซึ่ งเป็ นอาหารที่ข้ นึ ชื่ออีกอย่างหนึ่ง
ของ ฮอกไกโด ท่ านสามารถเลื อกทานราเมนจากร้ านที่ท่านชื่ นชอบได้ ตามอัธยาศั ย ซึ่งทาง
บริษัทฯ จัดเตรียมค่าอาหารให้ ท่านละ 2,000 เยน
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาเกโอโตโกยามะ ซึ่ งเริ่ มผลิตสาเกที่เมือง อิตามิ ช่วงปี
ค.ศ. 1661 เป็ นสาเกที่โชกุน ในสมัยเอโดะชอบซื้ อหามาดื่มระหว่างดูการแสดงคาบุกิ มีประวัติ
มากว่า 340 ปี และได้กลายมาเป็ นโรงงานสาเกระดับพรี เมี่ยมที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากจาก
ชาวญี่ปนและชาวต่
ุ่
างชาติ และได้รับรางวัลในการประกวดมามากมาย ภายในจัดแสดงประวัติ
ของสาเกโอโตโกยามะ อุปกรณ์ในการทาสาเก และขั้นตอนการกลัน่ สาเกในปัจุบนั ให้ท่านได้
ศึกษาเรี ยนรู ้ รวมถึงโซนของที่ระลึกที่ให้ท่านเลือกสรรค์สินค้าต่างๆมากมาย
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จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ สวนชิคไิ ซ โนะ โอกะ ให้ท่านเดินชมสวนดอกไม้นานาชนิด ตั้งอยูบ่ น
เนินเขาลดหลัน่ กันอย่างสวยงาม ซึ่ งมีชื่อว่า “Hill of Shikisai” มีขนาด 7 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิน้ ี จะได้เห็นความงามของดอกไม้นานาชนิดในสวนแห่งนี้ อีกทั้งภายในสวนยังมี
จาหน่ายผลผลิกทางการเกษตร ของที่ระลึก และร้านอาหารไว้คอยบริ การ

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม New Furano Prince หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า 29 กรกฎาคม 2561
เช้า

ฟูราโนะ – ฟาร์ มโทมิตะ – ซัปโปโร – ช้ อปปิ้ งย่านสถานีเจอาร์ ซัปโปโร

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ ฟาร์ มโทมิตะ ที่เริ่ มปลูกดอก
ลาเวนเดอร์ ต้ งั แต่ปี ค.ศ. 1958 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้ทาการปลูกดอก
ลาเวนเดอร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทน้ าหอมจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1975
การรถไฟแห่งชาติญี่ปนุ่ ได้จดั โปรแกรมนาเที่ยวทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ในช่วงที่ทุ่งดอกไม้บาน
เต็มที่ สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยีย่ มชม

Colorful Eastern Hokkaido Surprise! 7 Days

- 16 -

ปัจจุบนั ฟาร์ มแห่งนี้ มีแปลงดอกไม้อยูท่ ้ งั หมด 6 แปลง ผลัดกันออกดอกตามฤดูกาลตั้งแต่
กลางเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนสิ งหาคม ซึ่ งช่วงที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้กนั มาก
ที่สุดคือช่วงเดือนกรกฎาคม ซึ่ งถือเป็ นช่วงเวลาที่ดอกลาเวนเดอร์ ดอกป๊ อปปี้ และดอกไม้นานา
พันธ์พากันออกดอกบานสะพรั่ง ให้ท่านเดินชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ทอดยาวสุ ดลูกหูลูกตา และ
ดอกไม้นานาพันธุ์ ที่แสนประทับใจไม่รู้ลืม

กลางวัน

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สภาพบ้านเรื อนที่
สวยงาม และการเมืองที่สาคัญที่สุดของเกาะฮอกไกโด
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จากนั้น นาท่าน ช้ อปปิ้ งย่านสถานีเจอาร์ ซัปโปโร ย่านชุมชนที่มีศูนย์การค้า ร้านรวงมากมายทั้ง
บนดิน และใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ทั้งไดมารู เซย์บุ เอสต้า หรื อแม้แต่หา้ งอิเล็กทรอนิกส์ช้ นั นา
อย่าง บิ๊กคาเมร่ า และโยโดบาชิคาเมร่ า หากท่านที่ชื่นชอบหนังสื อ ก็มีร้านคิโนะคุนิยะร้านใหญ่
อยูใ่ นบริ เวณนี้เช่นกัน อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย

ค่า

อาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักค้างแรม ณ โรงแรม Keio Plaza Sapporo หรื อในระดับเดียวกัน

วันที่หก 29 กรกฎาคม 2561
เช้า

ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี –
– เรร่ า เอาท์ เล็ต – ท่ าอากาศยานชิโตเสะ – ท่ าอากาศยานฮาเนดะ

อาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ โอตารุ เมืองท่าที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่งของฮอกไกโด ซึ่ งอาคาร
บ้านเรื อนเป็ นรู ปแบบของตะวันตก สื บเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซี ยหลังจากที่ได้ทาการค้ากับ
ญี่ปนในสมั
ุ่
ยก่อน นาท่านเดินชมความสวยงามของเมือง เลียบ คลองโอตารุ ที่สวยงามและน่า
ประทับใจ
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จากนั้น นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ที่รวบรวมกล่องดนตรี อนั งดงาม และหายากไว้
มากมาย ซึ่ งท่านสามารถสนุกสนานกับการออกแบบ และทากล่องดนตรี ในสไตล์ของท่านเอง
ได้

กลางวัน

10.00 น.
22.35 น.

จากนั้น นาท่านเดินทางกลับสู่ ซัปโปโร
อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เรร่ า เอาท์ เล็ต เอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ ซึ่ งท่านสามารถ
สนุกสนานกับการจับจ่ายสิ นค้าแบรนด์ดงั ๆ มากมายในราคาลดพิเศษสุ ด จนถึงเวลานัดหมาย

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชิโตเสะ
โดยสายการบินแจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL528 นาท่านเหินฟ้าสู่ นครโตเกียว
ถึง ท่ าอากาศยานฮาเนดะ
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วันที่เจ็ด 31 กรกฎาคม 2561
00.40 น.
05.00 น.

ท่ าอากาศยานฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ JL033 นาท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

ขอได้ รับความขอบคุณ
จาก

ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทาง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โดยคานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
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อัตราค่าบริการ สาหรับรายการ
Colorful Eastern Hokkaido Surprise!

ณ ประเทศญี่ปุ่น 7 วัน
อัตราค่าบริการ
เดินทางในช่ วง

25 – 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ใหญ่ ท่ านละ (ไม่ รวมตั๋วเครื่ องบิน )

76,500.-

เด็กอายุ 5 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มีเตียง

69,900.-

เด็กอายุ 5 - 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน ไม่ มีเตียง

61,500.-

พักห้ องเดี่ยว (ห้ องคู่) เพิ่มท่ านละ

24,500.-

ค่าตั๋วเครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
(เดินทางท่ านเดียว ) สายการบินเจแปนแอร์ ไลน์
เริ่มต้ น ท่ านละ

29,000.-

หมายเหตุ
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคา ถ้ าจานวนผู้ใหญ่ เดินทางตา่ กว่ า 15 ท่ าน
 หากท่ านต้ องการใบเสร็จที่ออกในนามบริษัท กรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง 14 วัน

มิเช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ทาการออกใบเสร็จย้อนหลังให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทเป็ นตัวแทนในการยื่ นเอกสารกับทางสถานทูตเท่ านั้น ผลการพิจารณาขึน
้ อยู่กับ
สถานทูตแต่เพียงผู้เดียว
 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเดินทางโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นหลัก
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ค่าบริ การรวม









ค่ารถรับส่ งตามรายการ
ค่าห้องพัก สองท่านต่อหนึ่งห้อง ในโรงแรมที่ระบุ หรื อในระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร ตามรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นคนต่างด้าว
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยอานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการเดินทางในต่างประเทศ
หัวหน้าทัวร์ จากกรุ งเทพ ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าบริ การนี้ไม่ รวม








ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร
ค่าภาษีท่าอากาศยานทุกแห่ง
ค่าภาษีน้ามัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามภาวะตลาดน้ ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบิน
ทางบริษัทฯ อาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
ค่าขนกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ น้ าหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดคานวณจากค่าบริ การ)
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่ องดื่ม

ระเบียบการ และเงื่อนไข :
1. บริ ษ ัท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อ นหรื อเปลี่ ยนแปลงกาหนดการเดิ น ทาง กรณี ที่มี ผู ้ส ารองการ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนด
2. อัตราค่า บริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบิน ในปั จ จุ บน
ั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรั บเปลี่ยนราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื อ
อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่คณะจะเดินทาง
3. การส ารองที่ น ั่ง : บริ ษ ัท ฯ ขอรั บ ค่ า มัด จ าส าหรั บ การจองท่ า นละ 30,000 บาท โดยกรุ ณ าน าเงิ น เข้า บัญ ชี
ธนาคาร แล้วส่ งสาเนาใบนาฝาก ทางแฟกซ์ หมายเลข 0-2676-3223 กรณี ชาระด้วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์
ต่อเมื่อเรา ได้รับเงินจากการสั่งจ่ ายนั้นแล้ว ส่ วนที่เหลือโปรดชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15
วัน
ธนาคารกสิ กรไทย
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 001-2-80809-9
ธนาคารกรุ งเทพ
สาขาสี ลม
ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายภูษณุ โลกาศิริวตั ร
เลขที่บญั ชี 101-8-64952-3
4.

กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
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5.

6.

7.

บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้
ผูเ้ ดินทางออกหรื อเข้าประเทศ บริ ษทั ฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ ให้
ในระหว่ างการท่อ งเที่ ยวนี้ หากท่ านไม่ใช้บริ ก ารใด ๆ ไม่ว่ าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ ไม่
สามารถขอคืนค่าบริ การได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืน (Refund) ได้
การยกเลิก
o กรณี ยกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
o กรณี แจ้งยกเลิกภายใน 21 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนค่าทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
o กรณี แจ้งยกเลิกการจองภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด

หมายเหตุ
1.
2.

3.

4.

บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรื อเข้าประเทศ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาวะของสายการบิน
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ ห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย เอกสาร
การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย
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