WONDERFUL JAPAN
HOKKAIDO IN WINTER
5 DAYS 3 NIGHTS

ราคาเรรรมตต้น

39,900.-

กกกำหนดกกำรเดดินทกำง : มกรกำคม-มมีนกำคม 2559

บาท/ททาน

ไฮไลทท
- นนนั่งกระเชช้กำไฟฟช้กำขขนขึ้ ภภเขกำไฟออสข ชมวดิวภภเขกำไฟและทะเลสกำบโทยะในมอมมองแบบพพ่โนรกำมพ่กำ
- เกก็บภกำพประทนบใจกนบคลองโอตกำรอ ทมีนั่ไดช้รนบกกำรขนกำนนกำมวพ่กำเปก็นจอดทมีนั่โรแมนตดิกทมีนั่สอดในฮอกไกโด
- ชมควกำมนพ่กำรนก ฉลกำด แสนรภช้ ของหมมีสกำยพนนธอทสมีนกขึ้กำตกำลใน ศภนยทอนอรกน ษทหมมีโชวะชดินซนน
- ยช้อนยอคไปกนบอกำคกำรสถกำปนตยกรรมเกพ่กำแกพ่สไตลทนมีโอบกำรก็อค อเมรดิกกำ ณ ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำ
-เยยือนโรงงกำนชก็อกโกแลตชมขนขึ้นตอนกกำรผลดิต เลยือกชดิมเลยือกซยืขึ้อชก็อกโกแลตแสนอรพ่อยในดดินแดนดนนั่งเทพนดิยกำย
- ผพ่อนคลกำยกนบกกำรแชพ่ออนเซก็นเพยืนั่อสอ ขภกำพ

วนนแรก
21.00 น.

23.45 น.
วนนทมีสนั่ อง
08.20 น.

เทมีนั่ยง

คกนั่กำ

กรอ งเทพฯ – ฮอกไกโด (สนกำมบดินชดิโตเสะ)
พรต้ อ มกก น ททร ทพ่ กำ อกำกกำศยกำนสอ ว รรณภภ มดิ ประตภ 4 อกำคกำร ผภช้ โ ดยสกำรขกำออก ชนขึ้ น 4 เคกำนท เ ตอรท D
สกำยกกำรบดินไทย มทเจต้าหนต้าททรบรรษกทฯ คอยออานวยความสะดวกในเรรรองเอกสาร การเชช็คอรนและการโหลด
กระเปป๋าสกมภาระตทางๆ
ออกเดรนทางสสท เกกำะฮอกไกโด ประเทศญมีนั่ปนอพ่ โดย สกำยกกำรบดินไทย เทมีนั่ยวบดินทมีนั่ TG670
สนกำมบดินชดิโตเสะ - ทะเลสกำบโทยะ – นนงนั่ กระเชช้กำภภเขกำไฟออสข – ศภนยทอนอรนกษทพนน ธอทหมมี โชวะชดินซนน - เมยือง
โนโบรดิเบทสข – จดิโกกอดกำนดิ – แชพ่ออนเซก็น
เดรนทางถถึง สนกำมบดินชดิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญมีนั่ปนอพ่ หลกงจากผทานขกขนตอนตรวจคนเขต้าเมรองและ
ศศุลกากรเรทยบรต้อย (เวลาททที่ประเทศญทที่ปปปุ่นเรร็วกวปุ่าประเทศไทย 2 ชชที่วโมง เพพที่อความสะดวกในการนชดหมาย
กรปณาปรชบนาฬฬิกาของทปุ่านใหห้ตรงกชบเวลาทห้องถฬิที่น)
นอาททานเดรนทางไปสกมผกสความสวยงามของ ทะเลสกำบโทยะ 1 ในทะเลสาบชรรอดกงของฮอกไกโดและเปช็น
ทะเลสาบแหท งเดทยวททรนข อาจะไมทมทนข อาแขช็งปกคลศุมในชทวงฤดสหนาวและใจกลางทะเลสาบมทเกาะกลางโผลทขข ถึน
มามทรปส รท างมองดสคลต้ายรสปปลา
รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน ณ ภนตตกำคกำร
หลกงอาหารนอาททานนนนั่งกระเชช้กำสภพ่ภ ภเขกำไฟออสข ททรระเบรดมาแลต้วถถึง 4 ครกขงในรอบ 100 ปท ใหต้ททานไดต้ชรนชมวรว
ทรวทกศนน์ของภสเขาและตต้นไมต้ททรถสกปกคลศุมไปดต้วยหรมะสทขาวสะอาดตาในชทวงฤดสหนาว พรต้อมชมภสเขาไฟ
โชวะหรรอโชวะซรนซกน ภสเขาไฟนต้องใหมทททรเกร ดจากการเคลรรอนตกวของเปลรอกโลกในปท 1946 ซถึรงระเบรด
ปะทศุตรดตท อกกนนานถถึง 2 ปท ซถึรงปกจจศุบกนยกงมทควกนลอยกรศุท นอยสท นอา ทท านเขต้าชมความนท ารกก ฉลาดแสนรสต้
ของหมทสทนข อาตาล ณ ศภ นยทอนอ รนกษทพนนธอทหมมี โชวะชดินซนน ซถึรงเปช็นหมทททรหาไดต้ยากในปกจจศุบกนจะพบแตทบน
เกาะฮอกไกโด เกาะซาคารรน และหมสทเกาะคสรรนของรกสเซทยเททานกขนททรจะคอยมาโบกไมต้โบกมรอทกกทายททาน
จากนกขนนอาททานเดรนทางสสท เมยืองโนโบรดิเบก็ทสข เมรองททรเตช็มไปดต้วยรทสอรน์ท สถานตากอากาศ มทบทอนอขาพศุรต้อนททร
มทชรอเสทยงททรสศุดของเกาะฮอกไกโด นอาททานสสท จดิโกคอดกำนดิ (Jigokudani) หรรอ นรกวนลเลยท ซถึรงมทความหมายวทา
หอ บ ผกำนรก หศุ บ ผาททร เ กร ด จากภส เ ขาไฟซถึร ง ยก ง ไมท ดก บ จถึ ง กท อ ใหต้ เ กร ด นอขา พศุ รต้ อ นและบท อ โคลนเดร อ ดอก น เปช็ น
ปรากฏการณน์ทางธรรมชาตรททรยกงคงอยส ท นอาททานเดรนผทานสะพานทางเดรนเพรรอไปยกงบทอตต้นกอา เนรดโดยสอง
ขต้างสะพานจะมทนข อาพศุรต้อนไหลออกมาเปช็นลอาธาร และมทบทอเลช็กใหญทใหต้เหช็นตลอดทางททรเดรนไป
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก NOBORIBETSU MANSEIKAKU หรยือเทมียบเทพ่กำ
รนบประทกำนอกำหกำรคกนั่กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
หลกงอาหารเชรญททานผทอนคลายกกบการอาบนอขาแรท ธรรมชาตรในสไตลน์ญทรปนศุท หรรอททรเรทยกวทา “ออนเซช็น” ซถึรง
ชาวญทปร ศุทนมทความเชรรอวทานอขาแรท ธรรมชาตรนข มท ทสทวนชทวยในเรรรองโรคภกยไขต้เจช็บและชทวยใหต้ผวร พรรณเปลทงปลกงร

วนนทมีสนั่ กำม
เชช้กำ

เทมีนั่ยง
บพ่กำย

คกนั่กำ

เมยืองโอตกำรอ – คลองโอตกำรอ – โรงเปพ่กำแกช้วคดิตกำอดิชดิ – พดิพดิธภนณฑทกลพ่องดนตรมี – ซนปโปโร –
โรงงกำนชก็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ - ศกำลเจช้กำฮอกไกโด
รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
นอาททานออกเดรนทางสสท เมยืองโอตกำรอ ศสนยน์กลางการคต้าทางนอขาททรโดดเดทนททรสศุดในเกาะฮอกไกโด ซถึรงมทตถึกรา
บต้านชทองเปช็นทรงตะวกนตกสรบเนรรองมาจากอรทธรพลของรกสเซทยหลกงจากททรไดต้ทอาการคต้ากกบญทปร ศุทนในสมกยกทอน
ระหวทางทางททานจะไดต้เพลรนตากกบทกศนทยภาพอกนงดงามของธรรมชาตรและภาพวรถทชทวรตความเปช็นอยส ทอยทาง
เรทยบงท ายของชาวญทรปศุทน ในแถบนกข น นอา ทท า นไปสก มผก สความโรแมนตรกของ คลองโอตกำรอ ททรมทความยาว
1,140 เมตร และเชรรอมตทอกกบอทาวโอตารศุในสมกยกทอนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกกบยศุคอศุตสาหกรรมการขนสท ง
ทางเรรอ โดยในยามคอราครนคลองแหท งนทขไดต้รกบคอาขนานนามวทาเปช็นจศุดททรโรแมนตรกททรสศุด ถรอเปช็นสกญลกกษณน์
ของเมร อ งโอตารศุ ททร ไ ดต้ รก บ ความนร ย ม มาถท า ยภาพคสท เ ปช็ น ททร ร ะลถึ ก เปช็ น อก น ดก บ ตต้ น ๆของเมร อ ง นอา ทท า นสสท
โรงเปพ่กำแกช้วคดิตกำอดิชดิ ททรขข ถึนชรรอของเมรองโอตารศุ ชมการเปทาแกต้วในรสปแบบตทางๆ เชทน โคมไฟประดรษฐน์หลาก
หลายรสปแบบ, แกต้วใสท นข อา, ตศุตุ๊กตาตกวเลช็กๆททรทอาจากเนรขอแกต้วททรสวยงามใหต้ททานไดต้เดรนเลรอกชมเลรอกซรขอ จาก
นกขน นอา ทท า นชม พดิพดิธภนณ ฑทก ลพ่ องดนตรมี อาคารเกท า แกท สองชกขน ททร ภ ายนอกถส กสรต้ า งขถึข น จากอร ฐ แดง แตท
โครงสรต้างภายในทอาดต้วยไมต้สรต้างขถึขนในปท 1910 ปกจจศุบกนนกบเปช็นมรดกทางสถาปกตยกรรมททรเกทาแกทและควร
คทาแกทการอนศุรกกษน์ใหต้เปช็นสมบกตรของชาตร และททรนทรยกงมทกลทองดนตรทมากมายหลากหลายแบบ ใหต้ททานไดต้
เลรอกชมเลรอกซรขอเปช็นของฝากของททรระลถึก
รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน ณ ภนตตกำคกำร
นอา ทท า นเดร น ทางสสท เมยื อ งซน ป โปโร เมร อ งศส น ยน์ ก ลางความเจรร ญ ของเกาะฮอกไกโด นอา ทท า นชม
โรงงกำนชก็อกโกแลต ชดิโรอดิ โคอดิบดิโตะ ตกวอาคารของโรงงานถสกสรต้างขถึขนในสไตลน์ยศุโรปททรลต้อมรอบไปดต้วย
สวนดอกไมต้ พรต้อมทกข งชรมและเลรอกซรขอชช็อกโกแลตหรรอไอศครทมแบบตทางๆ ซถึรงผลรตจากนมสดของเกาะ
ฮอกไกโด โดยมทชช็อคโกแลตททรขข ถึ นชรรอททรสศุดของททรนข ทครอ Shiroi Koibito ซถึรงมทความหมายวทา ชช็อกโกแลตขาว
แดท ค นรก ก อร ส ระใหต้ ทท า นไดต้ เ ลร อ กชร ม เลร อ กซรข อ กลก บ ไปเปช็ น ของฝากใหต้ ค นททร ทท า นรก ก กกน ตามอก ธ ยาศก ย
จากนกขนนอาททานไปสกกการะขอพร ณ ศกำลเจช้กำฮอกไกโด หรรอเดรมชรรอ ศกำลเจช้กำซนปโปโร เปลทรยนเพรรอใหต้สมกกบ
ความยรงร ใหญทของเกาะศาลเจต้าชรนโตนทข ททรคอยปกปกกษน์รกกษาใหต้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมทความสงบสศุขถถึงแมต้
จะไมทไดต้มทประวกตรศาสตรน์อกนยาวนานนกบพกนปท แตทกช็เปช็นททรสอาหรกบใหต้คนทต้องถรรนไดต้กราบไหวต้สร งศกกดรดสรทธรด
ททรสรงสถรตอยสท ณ ศาลเจต้าแหทงนทข เพรรอเปช็นขวกญและกอาลกงใจ
รนบประทกำนอกำหกำรคกนั่กำ ณ ภนตตกำคกำร
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก SAPPORO GARDEN PALACE หรยือเทมียบเทพ่กำ

วนนทมีสนั่ มีนั่
เชช้กำ

เทมีนั่ยง
บพ่กำย

คกนั่กำ

วนนทมีหนั่ ช้กำ
เชช้กำ
07.30 น.
10.55 น.
16.45 น.

ตลกำดปลกำนดิโจ – ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำ – สวนโอโดรดิ – หอนกำฬดิกกำซนปโปโร – มดิตซอย เอกำททเลก็ต
รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
นอา ทท านสสท ตลกำดปลกำนดิโจ ตลาดสดของซก ปโปโรททรรวบรวมเอารสชาตรค วามสดของฮอกไกโดเอาไวต้
มากมาย จอา หนท ายผลรตภกณฑน์จากทะเล ไมทวทาจะเปช็นปสขน ของดกงประจอา เมรองซกปโปโร หอยเชลลน์สดๆ
ขนาดใหญท กศุ ต้ง ไขท ป ลาแซลมอน ปลานานาชนร ด และอท ก มากมายใหต้ ทท า นไดต้ เ ลร อ กซรข อ รก บ ประทาน
นอาททานเขต้าชม ทกกำเนมียบรนฐบกำลเกพ่กำฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปกตยกรรมอาคารสไตลน์นทโอบารช็อค
อเมรรกา ททรเลทยนแบบมาจากอาคารทอาเนทยบรกฐบาลแหท งรกฐแมสซาซสเซตสน์ สหรกฐอเมรรกา ททรใชต้อรฐมากกวทา
2.5 ลต้านกต้อน เปช็นอรฐททรทอามาจากหมสทบต้านซรโรอรชรและโทโยชรรทา นอาททานเดรนทางสสท สวนสกำธกำรณะโอโดรดิ
สวนสาธารณะททรอยสใท จกลางเมรองซกปโปโร เปช็นสถานททรจกดงานเทศกาลตทางๆ ของเมรอง อาทร เทศกาลหรมะ
ในเดรอนกศุมภาพกนธน์ของทศุกปท , เทศกาล White Illumination ททรมทการประดกบไฟอยทางสวยงามในชท วงครร
สมาสตน์ เปช็นตต้น จากนกขนนอาททานผทานชม หอนกำฬดิกกำซนปโปโร ททรมทความเกทาแกทอยสทคทสกบก เมรองซกปโปโรมาชต้า
นาน จนไดต้รกบการขถึขนทะเบทยนใหต้เปช็นมรดกทางวกฒนธรรมททรสอาคกญอทกแหทงหนถึรง เดรมททรเปช็นโรงฝถึกงานของ
มหาวรทยาลกยฮอกไกโดแตท ไดต้ปรกบเปลทรยนสรต้างเปช็นหอนาฬรกาและมทระฆกงตทบอกเวลาตกข งแตท พ.ศ.2424
จนถถึงปกจจศุบกนกช็ยกงสามารถบอกเวลาไดต้อยสท
รนบประทกำนอกำหกำรกลกำงวนน ณ ภนตตกำคกำร
นอา ททานเดรนทางสสท มดิตซอ ย เอกำททเลก็ต (MITSUI OUTLET) ศสนยน์รวมแฟชกนร ทกนสมกย แหลทงรวมพลของ
สรนคต้าแบรนดน์เนมชรรอดกงจากทก วร โลกประกอบดต้วยแบรนดน์ดกงถถึง 128 แบรนดน์ อาทรเชท น Coach Armani,
Ralph Lauren, Seigo เพทยบพรต้อมดต้วยสรนคต้าสอา หรกบทศุกคนตกข งแตทสรนคต้าแฟชกนร หญรงชาย และเดช็ก จนถถึง
อศุปกรณน์กทฬา และสรนคต้าทกวร ไป นอกจากนทขภายในหต้าง ยกงมทศสนยน์อาหารขนาดใหญท ททรจศุไดต้ 650 ททรนกงร และมท
Hokkaido Roko Farm Bridge ซถึรงเปช็นพรขนททรททรมทสรนคต้าทต้องถรรนและสรนคต้าจากฟารน์มสดมาขายอทกดต้วย
อดิสระอกำหกำรคกนั่กำตกำมอนธยกำศนย
นกกำทพ่กำนเดดินทกำงเขช้กำสภพ่โรงแรมทมีนั่พนก SAPPORO GARDEN PALACE หรยือเทมียบเทพ่กำ
สนกำมบดินชดิโตเสะ – กรอ งเทพฯ
รนบประทกำนอกำหกำรเชช้กำ ณ หช้องอกำหกำรของโรงแรม
ออกเดรนทางจากโรงแรมททรพกกไปยกง สนกำมบดินชดิโตเสะ เพรรอตรวจเชช็คเอกสารและเชช็คอรนเตรทยมตกวเดรนทางกลกบ
ออกเดรนทางจาก สนกำมบดินชดิโตเสะ เกกำะฮอกไกโด โดยสกำยกกำรบดินไทย เทมีนั่ยวบดินทมีนั่ TG671
เดรนทางถถึง ทพ่กำอกำกกำศยกำนสอ วรรณภภมดิ โดยสวกสดรภาพพรต้อมความประทกบใจ
********************** ขอบคคณทคกทท่านททใที่ ชช้บรริการ **********************

อนตรกำคพ่กำบรดิกกำร / ทพ่กำน

กกกำหนดกกำรดดินทกำง

ผภช้ใหญพ่ พนก
หช้องละ 2
ทพ่กำน

พพักกพับ 1
ผผผู้ใหญท่

16 - 20 มกรกำคม 2559
17 - 21 กอมภกำพนนธท 2559
04 - 08 มมีนกำคม 2559

39,900
39,900
39,900

39,900
39,900
39,900

เดด็ก อายย 2-12 ปป

พนกกนบ 2
ผภช้ใหญพ่ มมีเตมียง
38,900
38,900
38,900

พนกกนบ 2 ผภช้ใหญพ่
ไมพ่มเมี ตมียง
37,900
37,900
37,900

พพักเดปดี่ยว
เพพมดี่ ทท่านละ

7,500
7,500
7,500

อนตรกำนมีขึ้รวม
 คทาตกวต เครรรองบรนไป–กลกบ ชกขนประหยกด (เดรนทางไปกลกบพรต้อมกรศุตุ๊ปเททานกขน) เสต้นทางและสายการบรนตามระบศุในรายการ
 คทาภาษทสนามบรน และคทาภาษทนข อามกนตามรายการทกวรน์ อกพเดทเมรรอวกนททร 1 พ.ย. 2558
 คทารถปรกบอากาศนอาเททรยวตามระบศุไวต้ในรายการ พรต้อมคนขกบรถ (กฎหมายไมทอนศุญาตใหต้คนขกบรถเกรน 12 ช.ม. / วกน)
 คทาเขต้าชมสถานททรตทางๆ ตามททรระบศุไวต้ในรายการ (ไมทสามารถครนเปช็นเงรนไดต้ เนรอร งจากบรรษกทฯ ตต้องจองและซรขอตกวต ลทวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบศุ หรรอเททยบเททา (หต้องละ 2-3 ททาน) พรต้อมอาหารเชต้า
 คทาอาหารตามททรร ะบศุในรายการ ใหต้ททานไดต้ลรขมลองอาหารพรขนเมรองของแตทละประเทศ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กก.
 คทาหกวหนต้าทกวรน์ คอยดสแลและออานวยความสะดวกตลอดการเดรนทางจอานวน 1 ททาน
 คทาประกกนอศุบกตรเหตศุในการเดรนทาง คศุต้มครองวงเงรนททานละ 1 ลต้านบาท ของบรรษกท MSIG INSURANCE (เงรรอนไขตาม
กรมธรรมน์)
อนตรกำนมีไขึ้ มพ่รวม
 คทาดอาเนรนการทอาหนกงสรอเดรนทาง หรรอคทาธรรมเนทยมในการยรรนใบอนศุญาตเขต้า-ออกเมรองสอาหรกบคนตทางดต้าว
 คทาใชต้จทายสท วนตกว อาทร คทาโทรศกพทน์, คทาซกกรทด, คทาเครรอร งดรรมและอาหารนอกเหนรอจากททรระบศุในรายการ
 คทาอาหารและเครรรองดรรมททรสกรงพรเศษในรต้านอาหาร นอกเหนรอจากททรบรรษกทฯ จกดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกกนเปช็นกรณทพรเศษ
 คทานอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรเกรนกวทาสายการบรนกอาหนด
 คทาวทซทาเขต้าประเทศญทรปนศุท (ยกเลรกเมรรอ 1 กรกฎาคม 2556)
 คทาภาษทมสลคทาเพรรม 7% และคทาภาษทหกก ณ ททรจทาย 3%
 คทาทรปพนกกงานขกบรถและคทาทรปไกดน์ มาตรฐาน ญทรปนศุท วกนละ 500 เยน x 4 วกน = 2,000 เยน/ททาน/ทรรป

เงยือนั่ นไขกกำรเดดินทกำง
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรดในการยกเลรกการเดรนทาง กรณทมทผสต้ เดรนทางตอรากวทา 30 ททาน โดยจะแจต้งใหต้ผสต้เดรนทางทราบลทวง
หนต้ากทอนเดรนทาง 15 วกน
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรดในการปรกบเปลทรยนโปรแกรมเพรรอความเหมาะสมโดยมรตต้องแจต้งลทวงหนต้า สาเหตศุอกนเนรรองมาจาก
การลทาชต้าของสายการบรน, การนกดหยศุดงาน, ภกยธรรมชาตร, การกทอวรนาศภกย, การกทอจลาจล, อศุบกตรเหตศุ ฯลฯ โดยจะคอานถึง
ถถึงผลประโยชนน์ของผสต้เดรนทางเปช็นสอาคกญ
 บรรษทก ฯ จะไมทรกบผรดชอบคทาใชต้จทายททรเกรดขถึขน หากททานถสกปฏรเสธการเขต้าเมรอง อกนเนรรองจากการกระทอาททรสทอไปในทางผรด
กฎหมายหรรอการหลบหนทเขต้าเมรอง ฯลฯ และจะไมทคนร เงรนคทาทกวรน์ททรชอาระมาแลต้ว
 บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรดในการยกเลรกการเดรนทางในกรณทททรเกรดภกยพรบกตรทางธรรมชาตร อาทร สถึนามร แผทนดรนไหว ภสเขาไฟ
ระเบรด อศุทกภกย วาตภกย ฯลฯ อกนนอกเหนรอจากการควบคศุมของบรรษกทฯ โดยทางบรรษกทฯ จะขอเกช็บเฉพาะคทาใชต้จทายททร
เกรดขถึขนตามจรรงเททานกขน เชทน คทามกดจอาตกวต เครรรองบรน, คทาวทซทาในกรณทททรยรนวทซทาแลต้ว และคทาวางมกดจอาหต้องพกก ฯลฯ
กกำรสกกำรองทมีนั่นนนั่งและชกกำระเงดิน
 ยยืนยนนกกำรสกกำรองทมีนั่นงนนั่ กกบเจต้าหนต้าททรฝาท ยขาย พรช้อมสพ่งสกกำเนกำหนนงสยือเดดินทกำง
 ชอาระเงรนมกดจอาภายใน 3 วกนนกบจากวกนททจร อง เงรนมกดจอาถรอเปช็นการยรนยกนการจองของททาน
o ยศุโรป อเมรรกา ออสเตรเลทย นรวซทแลนดน์ ททานละ 27,000 บาท
o ญทปร ศุทน เกาหลท ดสไบ ศรทลกงกา อรนเดทย อรนโดนทเซทย ททานละ 12,000 บาท
o จทน ไตต้หวกน เวทยดนาม พมทา กกมพสชา ลาว สรงคโปรน์ ททานละ 7,000 บาท
 คทาทกวรน์สทวนททรเหลรอทกขงหมด ชอาระลทวงหนต้า 21 วกนกทอนเดรนทาง
 หากททานไมทชอาระเงรนคทาทกวรน์สทวนททรเหลรอตามกอาหนดวกนดกงกลทาว ทางบรรษกทฯ ถรอวทาททานยกเลรกการเดรนทางโดยไมทมท
เงรรอนไข และขอสงวนสรทธรดในการครนเงรนมกดจอา
 หลกงจากสอารองททรนกงร เรทยบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าททรฝทายขายจะนกดวกน -เวลา ไปรกบหนกงสรอเดรนทางและเอกสารอรรนททรแจต้งไวต้ใน
โปรแกรม เพรรอดอาเนรนการยรนร ขอวทซทา (สอาหรกบประเทศททรตต้องทอาวทซทา)

กกำรยกเลดิก
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 22 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 21 - 15 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 14 - 7 วกน
 ยกเลรกกทอนออกเดรนทาง 6 - วกนเดรนทาง
 กรณทยกเลรกการเดรนทางหลกงจากออกตกวต เครรรองบรนแลต้ว หากเปช็นตกวต ททรสามารถทอา
Refund ไดต้ ผสเต้ ดรนทางตต้องรอเงรนคทา Refund ตามระบบและเงรรอนไขของสายการบรน
เททานกขน (ประมาณ 3 เดรอน)
ตนวตั๋ เครยืนั่องบดิน
 ตกวต เครรรองบรนแบบหมสทคณะ ตต้องเดรนทางไป-กลกบพรต้อมกกน หากตต้องการเลรรอนวกนเดรนทางกลกบ ททานตต้องชอาระคทาใชต้จทายททร
สายการบรนเรทยกเกช็บ และการจกดททรนกงร ของกรศุตุ๊ปเปช็นไปโดยสายการบรนกอาหนด ทางบรรษทก ฯ ไมทสามารถ เขต้าไป
แทรกแซงไดต้
 คทาภาษทสนามบรน, คทาภาษทนข อามกนเชรขอเพลรงและคทาประกกนวรนาศภกยทางอากาศ ครดตามอกตราททรทางสายการบรนแจต้ง ณ วกนททร
ออกราคาขาย หากสายการบรนมทการปรกบขถึขนราคาในภายหลกง ถรอเปช็นคทาใชต้จทายสท วนททรเพรรม ทางบรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรด
ในการเรทยกเกช็บตามความเปช็นจรรง ณ วกนททรออกตกวต
โรงแรมและหช้องพนก
 หต้องพกกในโรงแรมสท วนใหญทเปช็นแบบหต้องคสท (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพกกขถึขนอยสกท บก การวางรสปแบบของ
แตทละโรงแรม กรณทผรสต้ ท วมเดรนทางในคณะของททานจองหต้องประเภทอรรนๆ อาจทอาใหต้ไมทไดต้หต้องพกกตรดกกนตามททรตต้องการ
 โรงแรมอนศุญาตใหต้มทผเสต้ ขต้าพกกใน 1 หต้องมากททรสศุด ครอ 3 คนเททานกขน
 โรงแรมสท วนใหญทไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอมทจอานวนจอากกด บางโรงแรมอาจจกดเปช็นหต้องพกกคสท และ
เพรรมเตทยงเสรรมใหต้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไมทมทหต้องพกกแบบ 3 ททาน (Triple Room) หรรอไมทมทเตทยงเสรรมใหต้ ททานจอาเปช็นตต้องแยกเปช็นพกกหต้องเดทรยว และ
ตต้องชอาระคทาหต้องพกกเดทรยวเพรมร ดต้วย
 โรงแรมบางแหทงอาจไมทเปรดใชต้เครรรองปรกบอากาศ เนรอร งจากเปช็นประเทศททรอยสใท นแถบอศุณหภสมรตอรา เครรรองปรกบอากาศจะ
เปรดใหต้บรรการในชทวงฤดสรต้อนเททานกขน

 ในกรณทททรมทการจกดประชศุมนานาชาตร (Trade Fair) หรรองานเทศกาลตทางๆ เปช็นผลใหต้คทาโรงแรมสสงขถึขน 3-4 เททาตกวจาก
ราคาตต้นทศุนททรคดร ไวต้ บรรษกทฯ ขอสงวนสรทธรดในการปรกบเปลทรยนหรรอยต้ายไปพกกเมรองใกลต้เคทยงเพรรอความเหมาะสมของ
โปรแกรม
กระเปป๋กำและสนมภกำระเดดินทกำง
 นอขาหนกกกระเปป๋าสกมภาระททรโหลดลงใตต้ทต้องเครรรอง สายการบรนอนศุญาตททานละ 1 ใบ นอขาหนกกไมทเกรน 30 กรโลกรกม
(สอาหรกบผสต้โดยสารชกขน Economy Class) หากสกมภาระมทนข อาหนกกเกรน สายการบรนมทสรทธรดเรทยกเกช็บคทาระวางนอขาหนกกเพรรมไดต้
 กระเปป๋าสกมภาระททรสายการบรนอนศุญาตใหต้นอาขถึขนเครรรองไดต้ ตต้องมทนข อาหนกกไมทเกรน 7 กรโลกรกม และมทความกวต้าง+ยาว+สสง
ไมทเกรน 115 เซนตรเมตร หรรอ 25 เซนตรเมตร (9.75 นรขว) x 56 เซนตรเมตร (21.5 นรขว) x 46 เซนตรเมตร (18 นรขว)
 ในบางรายการทกวรน์ ททรตต้องมทบนร ดต้วยสายการบรนภายในประเทศ นอขาหนกกของกระเปป๋าอาจจะถสกกอาหนดใหต้ตอรากวทา
มาตรฐานไดต้ ทกขงนทขขข นถึ อยสกท บก ขต้อกอาหนดของแตทละสายการบรน ซถึรงผสต้เดรนทางตต้องเปช็นผสรต้ กบผรดชอบคทาใชต้จทายเอง

