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TE146 : ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด (FLOWER BLOOMING) 6 วัน 4 คืน (TG)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเสะ

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ - เนินเขาพระพุทธเจ้า - บ่อน้ำสีฟ้า -  ไอซ์พาวิลเลียน - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อิออน

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นนำท่านสู่ เนินแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น

ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando)

สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก

โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน

พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จำนวนกว่า 150,000 ต้นล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูป

ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ

มองดูแล้วประหนึ่งเป็นผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
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บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLUE POND หรือ สระสีฟ้า

แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ

ชื่อเสียงที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยวชมนั้น

เป็นเพราะน้ำสีฟ้าที่สดใสเกินกว่าบ่อน้ำตามธรรมชาติทั่วไปและตอไม้สูงจำนวนมากที่สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที่แสนพิเศ

ษของน้ำในบ่อ

ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี

เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา

ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้นท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ   - 20 องศา

เมืองอาซาฮิคาว่า ชมความงามโดยรอบ ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่รองจากเมืองซัปโปโร

เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคตอนกลางของเกาะ 

นำท่านชม หมู่บ้านราเมง ที่แห่งนี้จะประกอบด้วยร้านราเมนที่มีชื่อเสียง 8

ร้านที่ต่างแข่งขันกันทำราเมนของตนเองให้อร่อยที่สุด

เพื่อสืบทอดมรดกทางปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานราเมนอะซะฮิคะวะเพื่อให้เป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

โลก

อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น

และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ (zakka) เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ

ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝาก

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก ASAHIKAWA WBF HOTEL  ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ศิลปะบนนาข้าว - สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ - ฟาร์มโทมิตะ - ฟาร์มเมล่อน - ออนเซ็น
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภาพศิลปะบนนาข้าว เป็นภาพที่เกิดจากแรงงานคนท้องถิ่น ที่ร่วมใจกันสร้างผลงาน

เป็นภาพที่ก่อร่างสร้างขึ้นด้วยต้นข้าวหลากหลายสายพันธุ์เพื่อให้ได้สีสันที่หลากหลาย โดยแต่ละปี ภาพก็จะไม่ซ้ำแบบกันเลย

เปลี่ยนลายภาพไปทุกๆ ปี

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนผ่านไปมาได้เห็นภาพอันงดงามตระการตาแบบไม่เบื่อกันเลยให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของทุ่งน

าข้าวที่สามารถสร้างภาพอันงดงามราวกับภาพวาด

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวนชิกิไซโนะโอกะ (Shikisai no oka) เนิน 4 ฤดู ที่มีโรลคุงและ โรลจัง หุ่นฟางขนาดใหญ่

สัญลักษณ์ของสวน ชิกิไซ โนะ โอกะคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมดอกไม้นานาพันธุ์ รวมถึงดอกลาเวนเดอร์ และทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ได้รับคำนิยมและคำชมว่าจัดสวนไล่สีได้สวยงามที่สุด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลายอย่างเช่น ขับรถ ATV รถไฟชมฟาร์ม หรือฟาร์มเลี้ยง Alpaca

และในช่วงฤดูหนาวจะเปิดเป็นลานสกี พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย (การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ เมืองฟูราโน่ (ชมดอกไม้ หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์) เมืองน้อยที่อยู่ในแอ่งกระทะ

ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึและ เทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่ มีอากาศเย็น แห้ง ประกอบกับสภาพดินในแถบนั้น

เป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่กาเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ไปจนถึงเดือนตุลาคม จะมีดอกไม้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิป ดอกไอริสดอกป๊อปปี้ ดอกกุหลาบ ดอกมัสตาร์ด

ดอกกุหลาบญี่ปุ่น ดอกลาเวนเดอร์ ดอกทานตะวัน และ ดอกคอสมอส เป็นต้น(การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเมล่อน ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโด

ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติความหอมหวานและสดใหม่ของเมล่อนกันอย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย **

ที่พัก HOSHINO RESORT TOMAMU HOTEL****หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ชมทะเลหมอก - นั่งกอนโดล่า - โบสถ์แต่งงาน - CHAPLE ON THE WATER - เที่ยวชมเมืองโอตารุในยามค่ำคืน -

บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ทะเลหมอก ทะเลหมอกหรือเมฆสีขาวบนน่านฟ้าของโทมามุ

จุดท่องเที่ยวยอดนิยมของเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูร้อน

นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำกับวิวของเมฆสีขาวที่ปกคลุมเหนือท้องฟ้า ทอประกายแสงสีทองช่วงพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า

และช่วงเวลากลางวันที่จะเพลิดเพลินไปกับทะเลหมอกบนระเบียงลอยฟ้ากับภาพพาโนรามาของ ภูเขา Hidaka และ Tokachi

ที่ปรากฎอยู่ต่อหน้าอย่างอัศจรรย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที) 

จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์แต่งงาน CHAPLE ON THE WATER คริสตจักรบนน้ำยังเป็นที่รู้จักกันในนาม Chapel on the Water

คือโบสถ์แต่งงานที่เป็นส่วนตัวใน Tomamu, Shimukappu บนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น

โบสถ์หันหน้าเข้าหาสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สะท้อนผ่านหน้าต่างขนาดใหญ่จากพื้นจรดเพ  ดานในสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นของ

shakkei

จากนั้นนำท่านเดินชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ถ้าไม่มาเหมือนมาไม่ถึงเมืองโอตารูเลย

โดยริมคลองแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุแบบมาว่าง่ายมาก ๆ ทีเดียว

ก่อนที่จะกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วก็มีประวัติความเป็นมายาวนานไม่เบาเลย

เพราะในอดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20

เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น

ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย  เพิ่งจะมาช่วงปี ค.ศ.1980

ที่บริเวณคลองแห่งนี้ได้รับการบูรณะให้สวยงามขึ้นจนน่าเที่ยวขนาดนี้ แถมโกดังริมคลองก็เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า

และร้านอาหาร ช่วงกลางคืนนี่เรียกว่าเป็นไฮไลต์สำหรับการท่องเที่ยวเลย

แบบว่าถ้าอยากรู้ว่าดีงามยังไงนี่ต้องมาพิสูจน์กันตั้งแต่ช่วงเย็นๆไปจนค่ำนี่แหล่ะ

ส่วนมากแถวๆนี้ก็มักเป็นที่นิยมสำหรับชาวเมืองสำหรับการเดินเล่น

ที่สำคัญบางวันอย่างช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็อาจจะมีศิลปินมาโชว์ผลงานให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา

บรรยากาศกลางคืนนี่บอเลยว่าอย่างงามเพราะจะมีการเปิดโคมไฟก๊าซโบราณก็ทำให้บรรยากาศริมคลองโรแมนติกขึ้น

และยังเป็นที่จัดเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ (Otaru Snow Light Path Festival) ในฤดูหนาวอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ร้านนันดะ บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด พร้อมอาหารทะเลสด ๆ

ที่พัก OTARU NORD HOTEL ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ตลาดปลาโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ทุกเช้าจะมีผัก ผลไม้เก็บมาสดๆ จากหลากหลายแหล่งทั่วฮอกไกโด

และปลาที่จับมาสดๆ จะถูกนำมายังศูนย์กลางตลาดขายส่งเมืองซัปโปโร ตลาดที่ผู้กระจายสินค้าไปซื้ออยู่ถัดไป

ส่วนตลาดที่เปิดสำหรับประชาชนทั่วไปคือที่นี่ตั้งแต่ร้านขายปลาสดๆ ร้านผลไม้ ร้านอาหารแห้ง ร้านปลาตากแห้งเค็ม

และอื่นๆ เรียงรายกว่า 60 ร้าน มีวัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาอย่างดีให้เลือกหาตั้งแต่ 6 โมงเช้า นอกจากนี้

ยังพรั่งพร้อมไปด้วยร้านอาหารทั้งร้านซูชิและร้านอาหารชุดที่ใช้วัตถุดิบจากตลาด ได้ลิ้มรสอาหารของฤดูกาลนั้นๆ

ในราคาย่อมเยาว์

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี

ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก

เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ

ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนแห่งนี้

ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นำท่านสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ท มอลล์ ห้างสรรพสินค้ารูปแบบ outlet mall ขนาดใหญ่ที่สุดใน ฮอกไกโด ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-

Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกซัปโปโร ภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษี

ศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่ง และร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าจากฟาร์มท้องถิ่นประจำฮอกไกโด

ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์มากมาย อย่างเพลิดเพลิน

ค่ำ อิสระรับประทานรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

ที่พัก CHITOSE AIRPORT HOTEL  ****หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป –กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น•

ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น

หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน

•

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น•

ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น•

ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น•

ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น•

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น•

ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.•

บริการน้ำวันละ 1 ขวด•

บริการ WIFI ฟรีบนรถบัส•

ค่าทิปไกด์และคนขับรถ•

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน –ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ500,000 บาท ...) 

•

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น•

ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น•

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน•

ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ•

ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์•

การชำระเงิน

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง

หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 

•

การยกเลิกการเดินทาง
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***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน หักค่ามัดจำ  •

ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วันหักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง   8-14  วัน หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง   1-7  วันหักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์•

ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%

*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***

หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

•

ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ
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ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ

ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ

ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

•

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ

ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน

•

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน

หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

•

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class

Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

•

สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร

หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 

•

กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน

(ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)

•

ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร •

หมายเหตุ
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1.รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง

การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

(ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

2.หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ

ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน

3.หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย

เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้

** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง

หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 

** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
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