BIG JAPAN HAPPY HOKKAIDO
หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิไดมุระ ชมใบไม้เปลีย่ นสี ช้อปปิ้ งทานุกโิ คจิ

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางมหัศจรรย์ ณ เกาะฮอกไกโด
: ช่วงเดือนตุลาคม ชมใบไม้เปลีย่ นสีอนั สวยงาม
: พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง
: อาบนา้ แร่ อ็องเซ็น เพือ่ ผ่อนคลายจากความเมื่อยล้า
: สนุกกับหมู่บา้ นนินจา ดาเตะจิไดมุระ
: พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อนั้ พร้อมนา้ จิ้มซีฟ้ ดรสเด็
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กรุงเทพ - ฮอกไกโด
ฮอกไกโด - โดราเอมอน พาร์ค - โนโบริเบ็ตสึ
หมู่บา้ นนิ นจา ดาเตะจิไดมูระ - หุบเขานรก “จิโก
กุดานิ ” - โทยะ
ฟาร์มหมีสีน้ าตาล -ขึ้ นกระเช้าภูเขาอุสึ –
โอตารุ – โรงเป่ าแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
ซัปโปโร
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สะสมไมล์ 50%

กลางวัน

HOTEL
เย็น

TOYA MANSEKAKU HOTEL
“พิเศษ อาบอ็องเซ็น”
NEW OTANI INN SAPPORO
BW2_TG/WRT

4

อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

5

ซับโปโร - กรุงเทพ

หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิไดมุระ

NEW OTANI INN SAPPORO
“พิเศษ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์”

กระเช้าไฟฟ้ าภูเขาอุสึ

กาหนดการเดินทาง

20-24 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยมหาราช) ใบไม้เปลีย่ นสี
1-5 ธันวาคม 2560 (วันพ่อ)

บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์

50,700.-

วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่ )
20.30 น.
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ
23.45 น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670
วันทีส่ องของการเดินทาง

กลางวัน
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ฮอกไกโด (ชิโตะเซ่ ) – โดราเอมอน พาร์ค - โนโบริเบ็ตสึ – หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ
ไดมุระ – หุบเขานรก “จิ โกกุดานิ” – โทยะ
08.00 น.+1 เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย
2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้ า
เมืองและเช็คสัมภาระทุกท่านแล้ ว จากนั้นนาทุก
ท่านแวะชม Doraemon Wakuwaku Sky Park ในสนามบินชิโตเช่ มีให้ เลือกเล่นหลาย
โซน ไม่ว่าจะเป็ นสนามเด็กเล่นที่โซน Kids หรือจะไปวาดรูประบายสีท่หี ้ องWorkshop นั่ง
พักกินขนม ดื่ม Choco ร้ อนๆ รูปโดราเอมอนที่โซน Cafe และ ถ่ายรูปคู่กบั โดราเอมอน
และเพื่อนๆ ที่โซน Photo Studioซึ่งงานนี้ใครเป็ นสาวกโดราเอมอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คง
จะสนุกสนานกันได้ อย่างเต็มที่แน่นอน
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ โนโบริเบ็ตสึ
(Noribetsu) เป็ นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อนา้ พุร้อนที่มีช่ ือเสียงที่สดุ ของเกาะฮอก
ไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิ ไดมูระ เป็ นหมู่บ้านที่จาลองวิถีชีวิตของชาวเอ
โดะเอาไว้ โดยเน้ นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้ าในยุคที่มี แต่ความเจริญรุ่งเรืองของ
สมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัย
เอโดะ
ดูหนัง
ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกัน
นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเปรียบเสมือน ผู้ปกป้ องดูแลความ
เรียบร้ อยของบ้ านเมืองหรือตารวจในปัจจุบันชมสาธิตการอาพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูป
BW2_TG/WRT

คา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

กลางวัน
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คู่กบั ซามูไรหรือนินจาเป็ นที่ระลึกนาท่านเดินทางสู่แหล่งกาเนิดของบ่อนา้ พุร้อน คือ จิ โก
กุดานิ หรือ หุบเขานรก (Jigokudani – Hell Valley) นาท่านชม หุบผานรก ที่มีไอนา้
และไอกามะถันพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟนาท่านเดินทางสู่ หลังจากนั้นนา
เดินทางสู่ เมืองโทยะ นาท่านผ่านชม ทะเลสาบโทยะ หรือ “โทยะโกะ” ที่น่ีภายในยัง
อุทยานแห่งชาติชิโกะทสึโทยะ บริเวณทะเลสาบจะมีนา้ พุร้อนกลางแจ้ ง และร้ านขายของ
ฝากตลอดสองข้ างทาง จึงทาให้ บริเวณนี้เป็ นสถานที่พักผ่อนที่มีช่ ือเสียงอีกแห่งของฮอก
ไกโด
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั TOYA MANSEIKAKU HOTEL *4 (หรือเทียบเท่า)
*** เชิญท่านอาบน้ าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีม่ ีชื่อเสียงของญีป่ ุ่ น ชาวญีป่ ุ่ นเชื่อกัน
ว่าในน้ าแร่น้นั จะอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีท่ าให้ผวิ พรรณสดใส สุขภาพดี และยังมี
สรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมือ่ ยต่างๆได้ ***
โทยะ – นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าภูเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ าตาล – คลองโอตารุ
พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่ าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพือ่ ขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ า เพื่อชมทิวทัศน์ของ ภูเขาไฟโชวะ
ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1943 หรือประมาณ 60 กว่าปี เท่านั้น
ถือเป็ นภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สดุ นับเป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่นี ่าประหลาดใจ ในขณะ
ที่เกิดการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันยาวนานกว่า 2 ปี เลยทีเดียว
และปัจจุบันภูเขาไฟแห่งนี้ได้ อยู่ภายใต้ การดูแลของรัฐบาลในฐานะที่เป็ น “อนุสรณ์ทาง
ธรรมชาติแห่งพิเศษ” ให้ ทุกท่านอิสระเดินชมทิวทัศน์อนั สวยงามโดยรอบพร้ อมถ่ายภาพ
เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นาท่านสู่ ฟาร์มสีน้ าตาล ซึ่งมีถ่นิ กาเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่
เกาะฮอกไกโดเท่านั้นปัจจุบันนี้ได้ กลายเป็ นสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธ์และหาดูได้ ยากเต็มที่ อิสระ
ให้ ทา่ นเพลิดเพลินกับความน่ารักของเหล่าหมีสนี า้ ตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่างน่ารัก
สัมผัสใกล้ ชิดกับหมีสนี า้ ตาลอิสระให้ ทา่ นได้ เลือกชมและซื้อของที่ระลึกต่างๆของที่น่ี
กับเวอร์ช่ันหมีสนี า้ ตาลที่มีหลากหลายอิริยาบถ หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตา
รุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็ นเมืองค้ าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ คลองสายโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ ค้นหาด้ วย
ความเป็ นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็ นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ทุกท่าน
เดินทางสู่ โรงเป่ าแก้ว ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีช่ ือเสียงทางด้ านการเป่ าแก้ วมายาวนาน
โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นทุน่ ให้ เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้ าหมาย
ของการเป่ าแก้ วเพื่อใช้ เป็ นของใช้ หรือของที่ระลึกแทน นอกจากนี้ยังมีสอนวิธกี ารเป่ า
แก้ วให้ กบั นักท่องเที่ยวด้ วย
ชมความสวยงามของแก้ วหลากสีสนั ดังอยู่ในโลกของ
จินตนาการ พร้ อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแก้ วอันสวยงามและราคาย่อมเยาว์ ต่อด้ วย
BW2_TG/WRT

คา่

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า
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นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ ทา่ นได้ ทอ่ งไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบท
กวี ที่แสนอ่อนหวาน ชวนให้ น่าหลงใหล ด้ วยกล่องดนตรี อันมากมายหลากหลายและ
งดงามที่จะทาให้ ทา่ นผ่อนคลายอย่างดีเยี่ยม แล้ วนาท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแลตที่มีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งเกาะฮอกไกโด และท่านสามารถเลือก
ซื้อช็อคโกแลตที่มีช่ ือเป็ นของที่ระลึกได้ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (5) พิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างและบุฟเฟ่ ต์ขาปู
ยักษ์ พร้อมเครือ่ งดืม่ ซอฟต์ดริ้ งแบบไม่อ้ นั
นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL*4 (หรือเทียบเท่า)
เลือกอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
1. ศาลเจ้าฮอกไกโด (Hokkaido Jingu) เป็ นศาลเจ้ าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง
140 ปี เชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตย์ของเทพเจ้ าโยฮะชิระผู้พิทกั ษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุค
บุกเบิกดินแดนนี้จึงมีผ้ ูศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี
นาท่านเดินชมสวน
Maruyama Koen Park สวนสาธารณะที่อยู่รอบศาลเจ้ าฮอกไกโด ให้ ทา่ นได้ ชม
ความสวยงามของใบไม้ เปลี่ยนสีท่ขี ้ นึ ชื่อของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
2. มิตซุย เอ้ าท์เล็ต (Mitsui Outlet) เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ งสินค้ ามากมายแบรนด์
ดังระดับโลก และแบรนด์ญ่ีปุ่น อาทิ MK MICHEL KLEIN,MORGAN,
ELLE,CYNTHIA ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋ า
ไฮโซ BALLY,PRADA,GUCCI,DIESEL, TUMI,GAP, ARMANYฯลฯ เลือกดู
เครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT,
TASAKI,LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นHUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN,
SKECHERS,HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้ าสาหรับคุณหนู AIGLE,BANDAI,
ASOBI,HAKKA KIDS และสินค้ าอื่นๆอีกมากมายในราคาลด30-80%ซึ่งภายใน
ยังมีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ สาหรับให้ ทุกท่านนั่งผ่อนคลายอีกด้ วย
3. หอนาฬิกาโบราณ อายุกว่า 130 ปี ซึ่งปัจจุบันยังบอกเวลาได้ เที่ยงตรงแม่นยา ใน
อดีตเคยเป็ นสถานศึกษาทางด้ านการเกษตรแห่งเกาะฮอกไกโด ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปกับ
ศิลปกรรมคลาสสิคอย่างใกล้ ชิด ภายในอาคารยังคงรักษาสภาพไว้ อย่างดีเยี่ยม
4. ทาเนียบรัฐบาลเก่า Former Government Office Building ที่สร้ างขึ้นตั้งแต่ปี
1888 ในอดีตได้ ใช้ เป็ นที่ทาการของข้ าหลวงใหญ่ปกครองอาณานิคม อาคารแห่งนี้
ได้ ถูกบูรณะซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพดีและเหมือนเดิมกับสมัยก่อนเพื่อเก็บเอาไว้ เป็ น
สมบัติทางวัฒธรรมที่สาคัญของชาติภายในส่วนที่จัดแสดงรูปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับ
ความเป็ นมาของเกาะฮอกไกโด
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5. ซู ซูกิโน่ รวบรวมร้ านค้ าต่างๆมากมายกว่า 200 ร้ านค้ าเอาไว้ ท่นี ่ีท่เี ดียว เที่ยวได้
ตั้งแต่หัวค่ายันดึก เพราะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาหรับนักท่องราตรี ย่ายซูซิกโิ นะ
(Susukino) นี้เป็ นย่านกินดื่ม เที่ยวกลางคืนที่ใหญ่ท่สี ดุ ของภาคเหนือในประเทศ
ญี่ปุ่น และถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สดุ ของเมืองซับโปโรด้ วย
6. ถนนช้อปปิ้ งทานุ กิโคจิ แหล่งช้ อปปิ้ งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด มีสนิ ค้ าให้ ทุกท่าน
ได้ เลือกช้ อปกันมากมาย ทั้งกระเป๋ า รองเท้ า เครื่องสาอาง และรวมถึงร้ านขายของที่
ระลึกกันมากกว่า 200 ร้ านค้ าเลยทีเดียว

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารคา่ ตามอัธยาศัย***
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั NEW OTANI INN SAPPORO HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า
10.45 น.
16.15 น.

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
ได้ เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ)
*************************************************

**หมายเหตุ
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ามความเหมาะสม**

BIG JAPAN HAPPY HOKKAIDO
หมู่บา้ นนินจาดาเตะจิไดมุระ ชมใบไม้เปลีย่ นสี ช้อปปิ้ งทานุกโิ คจิ

6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย
เปิ ดโลกใบใหญ่กบั เส้นทางมหัศจรรย์ ณ เกาะฮอกไกโด

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

อัตราค่าบริการ
รวมตัว๋ เครือ่ งบิน ไม่รวมตัว๋ เครือ่ งบิน
50,700 บาท
45,700 บาท

26,900 บาท
26,900 บาท

45,700 บาท

26,900 บาท

42,700 บาท

22,900 บาท
9,500 บาท

***เนือ่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหรับเด็กทีอ่ ายุต้ งั แต่ 7 ปี ขึ้ นไปต้องนอนมีเตียง
*** อัตรานี้ รวม: ภาษีน้ ามันของสายการบิน ณ วันที่ 21 ส.ค. 60**
*** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้ องมีผ้ ูโดยสาร จานวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 25 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นงบนเครื
ั่
่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อม
ตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตัว๋ เพือ่ บริษทั ฯ จะได้ดาเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่
ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กบั สายการบินจะพิจารณา***
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าพาหนะและนาเทีย่ วตามรายการ
2. ค่าตัว๋ โดยสารเครือ่ งบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง
5. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุเท่านั้น คุม้ ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุป๊ ทัวร์) สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น
เงือ่ นไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทาประกัน (รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทา
เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ ุมครองผู้ท่อี ายุต่า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 75 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบัสเท่านั้น)
10. ฟรี!! นา้ เปล่าวันละ 1 ขวด
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญีป่ นุ่
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทีไ่ ม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน
6. ไม่มีแจกกระเป๋ า
7. ค่าภาษีน้ ามันทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก!!!!

เงือ่ นไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
บริษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทัวร์ 1 ท่าน หากท่านยินดีมดั จาการเดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมัดจาทั้งหมด (เนือ่ งจากเป็ นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม
คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
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เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครือ่ งบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่ งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันทาการคืนค่ามัดจา 20,000.- บาท.
แจ้ งล่วงหน้ า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจาตัว๋ ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งล่วงหน้ า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจา 20,000.- บาท และมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังนี้
- กรณีออกตัว๋ แล้ ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจาทั้งหมด (บริษัทฯ ต้ องออกตัว๋ โดยส่วนใหญ่
อย่างน้ อย 15 วันก่อนเดินทาง)
- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆก็ตาม ขอยึดมัดจาทั้งหมด
แจ้ งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง หรือไม่ใช้ บริการระหว่างทัวร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ
ทั้งสิ้น
การสะสมไมล์ของสายการบิน
* การเดินทางเป็ นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ ในเครือ
Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน
กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระ
* กระเป๋ าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เข็นได้ ) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ ท้องเครื่องบิน นา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม (หาก
นา้ หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้ ) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น
(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger)
* กระเป๋ าสาหรับหิ้วขึ้นเครื่อง สายการบินอนุุญาตให้ ได้ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร
หรือ 25 เซ็นติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนตเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนตเมตร (18 นิ้ว)
* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้ โหลดใต้ ท้องเครื่องได้ แค่ทา่ นละ 1 ใบ/ท่านเท่านั้น และ หิ้วขึ้นเครื่องได้ 1
ใบ/ท่านเช่นกัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ลี ูกค้ าเดินทางไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งล่วงหน้ า เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน
, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการนาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้ วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว หรือโดนปฎิเสธการเข้ าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้ าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ท่เี หนือการณ์ควบคุม
7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
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8. รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ในระหว่างการทาทัวร์
9. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

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. จานวน ผูเ้ ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้ หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน
้ ไปต้องนอนมีเตียง
***เนือ
่ งจากทางโรงแรมแจ้งสาหร ับเด็ กทีอ
่ 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
อื่นๆ............................................................
7. เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรสั

เคย ประเทศ.......................................................

8. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได้ 50% (ถ้ามี) ...............................
9. ต้องการเลือกทีน่ งั ่
ริมทางเดิน
ริมหน้าต่าง อื่นๆ.................................................
(ทางบริษัทฯ จะดาเนินการแจ้ งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้ เลย)

ลงชื่อ ผูจ้ อง.....................................................................................................
*** กรุณาส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ต ผูเ้ ดินทางภายใน 7 วัน หลังจากทาการจอง และเก็บพาสปอร์ตตัวจริงก่อนเดินทาง 7 วัน***
www.wtravel.co.th
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