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เที่ยง

กรุ งเทพฯ – สนามบิสุวรรณภูมิ

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์
D เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670
เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี - โรงงานช็อกโกแลต – ศาลเจ้ าฮ
อกไกโด - ทะนุกโิ คจิ
เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมืองของประเทศญี่ปนุ่ แล้ ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึง่ ถือเป็ นเมืองท่าที่มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนัน้
ส่วนใหญ่ได้ ถกู
ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต
เมืองโอตารุได้ รับอิทธิพลมาจากการทํา
การค้ าระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ ท่านเดินชมความสวยงาม
ของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ ้นจาก
การถมทะเล สร้ างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อใหญ่สู่
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้ จึงถมคลองครึ่งหนึง่ เป็ นถนนสําหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดัง
ต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ ปรับปรุงเป็ น
ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึกนัน่ เอง
จากนัน้ นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่อง
ดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทังยั
้ ง
สามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ ้นมาเป็ นที่ระลึกหรื อเป็ นของฝาก
ให้ คนรักได้ อีกด้ วย
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่ องแก้ ว โดยการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้ เครื่ อง
แก้ วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ ตามอัธยาศัยนําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมูบ่ ้ านอิชิยะซึง่
เป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของญี่ปนุ่
ท่านสามารถเลือกซื ้อช็อกโกแลต
ต่างๆและที่พลาดไม่ได้ เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito)
ซึง่ เป็ น
ช็อกโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี่เลยทีเดียว
หรื อเดินถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบที่ตกแต่งด้ วยสวนดอกไม้ สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี ้ท่านจะได้ เลือกซื ้อช็อค
โกแลตที่หาซื ้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงาน
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่
สร้ างตังแต่
้ ปี 1871 ซึง่ แต่เดิมศาลเจ้ านี ้มีชื่อว่าศาลเจ้ าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้
ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้พิทกั ษ์ เกาะฮ
อกไกโดและคอยปกปั กษ์ รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตังแต่
้ ยคุ บุกเบิก ดินแดนแห่งนี ้ ดงั นัน้
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เที่ยง

คนท้ องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ
จากนัน้ ให้ ท่านอิสระช็อปปิ ง้ ทะนุกิโคจิ เป็ นย่านช้ อปปิ ง้ โดยสร้ างหลังคาคลุมยาวตาม
แนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่นํ ้า Sosei สองข้ างทางเต็มไป
ด้ วยร้ านค้ ากว่า 200 ร้ าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่ องสําอาง ช็อคโกแลต เสื ้อผ้ า
ข้ าวของเครื่ องใช้ ต่างๆ และร้ านอาหารให้ เลือกรั บประทานมากมายย่านนี เ้ ป็ นตลาด
เก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตังแต่
้ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุกิ ใน
ฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้ วยไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม
*อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย*
SOUNKAKU GRAND HOTEL / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL
หรื อระดับเทียบเท่า
ทําเนียบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด -สวนโอโดริ–หอนาฬิกา - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์ ปู 3 ชนิด –ดิวตีฟ้ รี - มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สําคัญ
ของเมื อ งซัป โปโรอี ก แห่ง หนึ่ง สร้ างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมที เป็ น โรงฝึ ก งานของ
มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ ปรั บเปลี่ยนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมี ระฆังตีบอกเวลา
ตังแต่
้ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่
กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้ รับการขึ ้นทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญอีก
แห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่
เดินทางสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก ไปตะวันตกโดย
มีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้ เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัดงานประเพณีใน
เทศกาลต่าง ๆ ที่สวนแห่งนี ้
จากนัน้ นําท่านชมด้ านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาที่ใช้ อิฐมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐที่ทํามา
จากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี ผ้ ่านก ารใช้ งาน มายาวนานกว่า 80 ปี แต่ความ
งดงามที่เห็นนันได้
้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วย
ความสวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ น
สมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิง้ ย่างปู 3 ชนิด
และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่น ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้ง
ทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชิหน้ าต่างๆ
จากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าเครื่ องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้ า
ปลอดภาษี DUTY FREE จากนันนํ
้ าท่าน ช้ อปปิ ง้ ที่มิตซุย เอ้ าท์เล็ต (MITSUI OUTLET)
ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้ าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้ วย
แบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้ อม
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ด้ วยสินค้ าสําหรั บทุกคนตัง้ แต่สินค้ าแฟชั่นหญิ งชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์ กีฬา และ
สินค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้ภายในห้ าง ยังมีศนู ย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นงั่ และมี
Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื ้นที่ที่มีสินค้ าท้ องถิ่นและสินค้ าจากฟาร์ มสดมา
ขายอีกด้ วย
* อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย*
YUBARI MOUNT RACEY / TMARK CITY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
อิสระเต็มวัน หรื อช้ อปปิ ้ งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน ให้ ท่านอิสระช้ อปปิ ง้ หรื อเดินทางสูส่ ถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้
คําแนะนําในการเดินทาง อาทิ
อาคารเจอาร์ ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในซัปโปโร ตังอยู
้ ต่ ิดกับ
สถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทังห้
้ างสรรพสินค้ า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มี
ร้ าน BIG CAMERA จําหน่ายกล้ องดิจิตอล, เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้ าน100
เยน,ร้ าน UNIQLO ขายเสื ้อผ้ าแฟชัน่ วัยรุ่น,ร้ าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและ
เครื่ องสําอางอาคาร JR TOWER มีจดุ ชมวิวตังอยู
้ ท่ ี่ชนั ้ 38 เรี ยกว่า T38 (Tower Three
Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้ กว้ างไกล
สวยงามทังกลางวั
้
นกลางคืน โดยเฉพาะยามคํ่าคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ ตงอยู
ั ้ ก่ ลาง
สวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุม่ ตึก ย่านซูซกู ิโนะ ส่องสว่างที่จดุ กลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ
ESTA ซึง่ ที่ชนั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้ านราเมน ซึง่ มีอยูป่ ระมาณ 10 ร้ าน ให้ เลือกชิมอร่อยไม่
แพ้ ตรอกราเมนในย่านซูซกู ิโน่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี ้
สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี ้รู้จกั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร
” เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ สว่ นใหญ่จะหาได้ จากทะเลแถบนี ้ทังสิ
้ ้น ซึง่ จะมีความสดมาก
เหมือนไปเดินซื ้อที่ ท่าเรื อเลยทีเดียว ลูกค้ าส่วนใหญ่จะมีทงนั
ั ้ กท่องเที่ยวในประเทศและ
ต่างประเทศรวมถึงชาวบ้ านเข้ า มาจับจ่ายใช้ สอยกันเสมอ ที่นี่ยงั ขึ ้นชื่อเรื่ อง ไข่หอยเม่น
และไข่ปลาแซลมอน
ย่านซูซกู ิโนะ ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร โดย
อยู่ถดั ลงมาทางใต้ ของสวนสาธารณะโอโดริ ประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคัก
และมี ชี วิ ต ชี ว าที่ สุด ของซัป โปโร โดยเฉพาะในยามคํ่ า คื น ที่ มี ก ารเปิ ด ไฟตามป้า ยไฟ
โฆษณาสี สัน ต่ า งๆ บนตึ ก ที่ ตัง้ อยู่ ใ นย่ า นแห่ ง นี ้ นอกจากนั น้ ยัง เป็ น แหล่ ง ช้ อปปิ ง้
ร้ านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริ งรมย์ยามราตรี ต่างๆ ทังไนท์
้ คลับ บาร์ คาราโอเกะ
สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้ าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นกั ท่องเที่ยวจะ
นิยมมา ณ สถานที่แห่งนี
เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารกลางวันและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

พักที่
วันที่ห้า
เช้ า
10.30 น.
16.35 น.

YUBARI MOUNT RACEY / TMARK CITY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
นําทุกท่านเหิรฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG671
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...
*****************************************
อัตราค่ าบริการ“

ผู้ใหญ่
กําหนดการเดินทาง

ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ราคา

เด็กไม่ มีเตียง

เพิ่ม

ไม่ รวม

(เด็กอายุไม่ เกิน12ปี )

ตั๋ว

07-11 กันยายน 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

20,900

21-25 กันยายน 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

20,900

23-27 กันยายน 2560

33,900

33,900

33,900

8,000

20,900

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 2500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจํานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทัง้ หมด เนื่องจาก
ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํา้ มันที่ยังมิได้ ชําระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่
เหลือ กรุ ณาชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง

หมายเหตุ

1.

ตั๋วเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรี ฟันด์ ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

2.

ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักใน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ

 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันใน
้
ประเทศญี่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ
1,700 บาท**

 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิ
บาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2,500 เยน/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ

1.
2.

3.

นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่
ไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเที่ยว
สละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี
้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
นันๆถื

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัท
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว ***ในกรณีท่ ีวันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ ว
้
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้ วทังหมด

ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายที่ได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชําระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว เช่น
การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมดั จําหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน
หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี
้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
นันๆถื
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
้
หรื อถูกปฏิเสธ
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทังหมด
การเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการยกเลิก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นัก ท่อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่า 15 ท่า น โดยจะแจ้ ง ให้ กับ
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทาง
น้ อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริการต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจากความผิดของ
ทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้ า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น

7. อัตราค่าบริ การนี ้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทกํากับเท่านัน้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์
อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้
ท้ องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อ
เป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

