วันแรก
20.30 น.
23.45 น.

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D เพือเตรี ยมตัวเดินทาง
และผ่ านขั นตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปนุ่ โดยเทียวบินที TG 670

วันทีสอง
08.30 น.

ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – อาซาฮิยาม่ า – สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า – อิออน
เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี ปนุ่ หลังจากผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศญี ปนุ่
แล้ ว จากนั นนําทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรื อ หมู่บ้านราเมน”หมู่บ้านชือดังของเกาะฮอกไกโด นับ
ย้ อนหลังไปตั งแต่สมัยต้ นโชวะ ซึงช่วงเวลานั นเป็ นช่วงเวลาทีถือกําเนิดราเมนขึ น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี
หลากหลายชนิดของประเทศจีนเข้ าด้ วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครั งที 2 ได้ เสร็ จสิ นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็
ได้ ถือกําเนิดขึ นจากความคิดสร้ างสรรค์ต่างๆ เข้ าไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้ อนของนํ าซุปให้ อยู่ได้ นานขึ นโดย
เคลือบผิวนํ าซุปด้ วยนํ ามันหมู หรื อจะเป็ นนํ าซุปซีอิวทีเคียวจากกระดูกหมูและนํ าสต๊ อคซีฟ้ ดู ปลาซาร์ ดีนแห้ ง หรื อ“นิโบะชิ”
และเส้ นบะหมีทีมีสว่ นผสมของนํ าน้ อยกว่าปกติและด้ วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี เป็ น
ทีชืนชอบของชาวญีปนุ่

เทียง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (ท่ านละ 1,000 เยน)
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอาซาฮิกาว่ า นําท่านชม สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า ซึงได้ รับความนิยมมากทีสดุ ในญี ปนุ่ ซึงในแต่ละปี
จะมีผ้ เู ข้ าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ที ไม่ได้ ถกู กักขังในกรงแบบที ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทัว ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้ านคน
จากทัวโลก โดยสวนสัตว์ แห่งนี ได้ มีแนวความคิดที ว่า สัตว์ตา่ งๆ ควรทีจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที ดีและเป็ นไปตาม
ธรรมชาติของสัตว์นั นๆ จึงทําให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ีแท้ จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั ว
โลก นกเพนกวินสายพันธุ์ตา่ งๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู้

ทีพกั
วันทีสาม
เช้ า

จากนั นนําท่านอิสระช้ อปปิ ง ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบน
โตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื อได้ ทีนีได้ เลย**เพือไม่ เป็ นการเสียเวลาช้
อปปิ งอิสระอาหารคําตามอัธยาศัย**
*หมายเหตุ เนื องจาก สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า ปิ ดให้ บริ การระหว่ างวันที 04 – 10 พฤศจิกายน 2561 ดังนั น จึง
เปลียนโปรแกรมนําท่ านเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ หิมะ ซึง พิพิธภัณฑ์นี เป็ นรู ปแบบในสไตล์ Byzantine ทีเมืองอะซะฮิกาว่า บน
เกาะฮอกไกโด โดยพิพิธภัณฑ์นี ถูกออกแบบโดยใช้ คอนเซ็ป “หิมะ”
โรงแรม HOTEL SMILE ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน
ศาลเจ้ าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ - นังกระเช้ าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะ
ชินซัง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์ กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญีปุ่น ผังเมือง
ซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั วไปในญี ปนซึ
ุ่ งได้ รับคําแนะนําและพัฒนา
จากผู้เชี ยวชาญชาวอเมริ กัน ดังนั นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี เหลียมผืนผ้ าตามพื นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ทีสร้ างตั งแต่ปี 1871 ซึงแต่เดิม
ศาลเจ้ านี มีชือว่าศาลเจ้ าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ ความเลือมใสศรัทธามาก เพราะเชือกันว่าเป็ นทีสถิตของเทพเจ้ าโย
ฮะชิระ ผู้พิทกั ษ์ เกาะฮอกไกโดและคอยปกปั กษ์ รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั งแต่ยคุ บุกเบิก ดินแดนแห่งนี ดังนั นคนท้ องถินจึง
นิยมไปสักการะไม่ขาดสาย เพือเพือเป็ นขวัญและกําลังใจ

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โนโบริ เบทสึ”เมืองทีเป็ นเมืองตากอากาศชื อดังแห่งหนึงของญี ปุ่น มีชือเสียงด้ านออนเซ็น เป็ นเมืองที
เหมาะสําหรับไปพักค้ างคืนและเข้ าออนเซ็นเป็ นอย่างยิง นําท่านชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภูเขาไฟทียงั ไม่ดบั
ก่อให้ เกิดนํ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีนา่ ชม

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟทีมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลาง จากนั นนําทุกท่าน นังกระเช้ าไฟฟ้าสู่
ภูเขาไฟอุสุซาน เป็ นภูเขาไฟทีทําให้ เกิดทะเลสาบโทยะขึ นมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี มีการปะทุขึ นมาทุกๆ20-50
ปี ดังนั นจึงทําให้ เกิดการเปลียนแปลงภุมิทศั น์ของพื นทีแถบนี อย่างต่อเนือง ล่าสุดมีการปะทุไปเมือปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขา
จะเห็นปากปล่องภูเขาไฟทียงั คุกรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ นมาตลอดเวลา(ขึ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) จากนั นนําท่านสู่ สวนหมีโช
วะชินซังเพือชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ ของหมีสีนํ าตาลนับ 100 ตัว ทีใกล้ สญ
ู พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญีปนนี
ุ่ จะพบเฉพาะ
บนเกาะฮอกไกโดเท่านั นชาวไอนุเชือกันว่าหมีสนี ํ าตาลนีถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของพวกเขาอีกด้ วย

คํา
พักที

บริการอาหารคํา ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่ นํ าแร่ ธรรมชาติเพื อผ่ อนคลายความเมือยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณ
สวยงาม และยังช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย
โรงแรม TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสี
เช้ า

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เครื องแก้ ว – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - ดิวตี ฟรี - มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต –
ทําเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึงถือเป็ นเมืองท่าทีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อน
นั น ส่วนใหญ่ได้ ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนืองจากในอดีต เมืองโอตารุ ได้ รับอิทธิ พลมาจากการทําการค้ าระหว่าง
ประเทศญี ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนั สวยงามน่า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองทีเกิดขึ นจากการถมทะเลสร้ างเสร็ จเมือปี ค.ศ. 1923 เพือเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อ
ใหญ่สโู่ กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้ จึงถมคลองครึ งหนึงเป็ นถนนสําหรับนักท่องเที ยวแทนโกดังต่างๆ ซึงเป็ นอาคารอิฐสีแดง
จึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของทีระลึกนันเอง

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื องแก้ ว โดยการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้ เครื องแก้ วทีออกมามีรูปแบบและสีที
แตกต่างกัน จากนั นนําท่านชมพิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายทีถกู สะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทั งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ นมา
เป็ นทีระลึกหรื อเป็ นของฝากให้ คนรักได้ อีกด้ วย จากนั นนําท่านช้ อปปิ งสินค้ าเครื องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื องประดับ
คุณภาพดีทีร้านค้ าปลอดภาษี DUTY FREE

เทียง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั นนําท่านช้ อปปิ งทีมิตซุย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชันทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้ าแบรนด์เนม
ชือดังจากทัวโลกประกอบด้ วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้ อมด้ วย
สินค้ าสําหรับทุกคนตั งแต่สนิ ค้ าแฟชันหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้ าทัวไป นอกจากนี ภายในห้ างยังมีศนู ย์
อาหารขนาดใหญ่ ทีจุได้ 650 ทีนัง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีงเป็ นพื นทีทีมีสินค้ าท้ องถินและสินค้ าจากฟาร์ ม
สดมาขายอีกด้ วย

จากนั น นําท่านชมด้ านนอกของ ทําเนียบรัฐบาลเก่ าฮอกไกโด เริ มก่อสร้ างเมือปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็ อคอ
เมริ กาทีใช้ อิฐมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐทีทํามาจากหมูบ่ ้ านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี ผ่านการใช้ งาน มายาวนานกว่า 80
ปี แต่ความงดงามที เห็นนั นได้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมือปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของ
สถาปั ตยกรรมทีหลงเหลืออยู่ไม่กีแห่ง จึงได้ รับการขึ นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื อปี พ.ศ. 2512
นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาทีเก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ทีสาํ คัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึง
สร้ างตั งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ ปรับเปลียนสร้ างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตี
บอกเวลาตั งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ทีอยู่ค่กู บั เมืองซัปโปโรมานานจึง
ได้ รับการขึ นทะเบียนให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีสาํ คัญอีกแห่งหนึงของญีปนุ่

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ ปิงย่ างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่ น ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชหิ น้ าต่ างๆ

พักที

โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

วันทีห้า
เช้ า

สนามบินชิโตเสะ – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
นําทุกท่านเหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ...

10.30 น.
15.30 น.

******************************************
** หากท่ านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทุกครั งก่ อนทําการ
ออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า **
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั น ไม่ เช่ นนั นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั งสิ น
เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาํ การจ่ ายค่ าตัวไปให้ กับการสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง
เพือประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่ าน

17 – 21 ตุลาคม 2561
24 – 18 ตุลาคม 2561
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561
07 - 11 พ.ย. 2561
14 - 18 พ.ย. 2561
21 - 25 พ.ย. 2561
22 - 26 พ.ย. 2561
23 - 27 พ.ย. 2561
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561

43,999
43,999
43,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999
39,999

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(ตํากว่ า 12 ปี )
41,999
41,999
41,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999
37,999

1 เด็ก 2ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(ตํากว่ า 12 ปี )
40,999
40,999
40,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999
36,999

พักเดียว
เพิม
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน
ท่ านละ 3500 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
ตัว
เครืองบิน
28,999
28,999
28,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999

การเดินทางในแต่ ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
เลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนมัดจําทั งหมด เนืองจากทาง
บริ ษัทฯ ได้ ชําระค่ าตัวเครื องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที เรี ยบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํ ามันทียังมิได้ ชําระ ค่ าทัวร์ ส่วนทีเหลือ
กรุ ณาชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตัวเมือออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ อันเนืองจากเงือนไขของสายการบิน
ไม่ มีราคาเด็ก เนืองจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญีปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทปี ระสงค์ จะพํานักระยะสั นในประเทศญีปุ่นไม่ เกิน 15
วัน ไม่ ว่าจะด้ วยวัตถุประสงค์ เพือการท่ องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยืนเอกสารในขั นตอนการตรวจเข้ า
เมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้ าประเทศญีปุ่น* ดังต่ อไปนี
1. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
2. สิงทียนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอาจเกิดขึ นในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่นได้ (เช่ น
เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
3. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น (เช่ น คนรู้จกั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
ทัวร์ จัดเตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่ างทีพาํ นักในประเทศญีปุ่น ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
อัตราค่ าบริการนี รวม
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพกั ตามทีระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื อทีระบุในรายการ
 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนี ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศญี ปุ่น (เพราะรั ฐบาลประกาศยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศญี ปุ่นให้ กับคนไทย ผู้ทีประสงค์จะพํานักระยะสั นใน
ประเทศญีปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีทีทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซ่า ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทําวีซ่าเพิ ม ท่านละ 1,700
บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มินิบาร์
ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื องดืมทีส ังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
เงือนไขการชําระค่ าบริการ

1.
2.

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพือสํารองทีนัง

3.

การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา

นักท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริ การส่วนทีเหลือทั งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีไม่
ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่านักท่องเทียวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวร์ นั นๆ
9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรื อเอเจนซี(ผู้มีชือในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัท เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผู้มีชือในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์
หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริ ษัทอย่างใดอย่างหนึงเพือทําเรื องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้
ครบถ้ วน โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การทีชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การทีชําระแล้ วทั งหมด
ทั งนี ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การทีชําระแล้ วเนืองในการเตรี ยมการจัดการนําเทียวให้ แก่นกั ท่องเทียว เช่น การ
สํารองทีนังตัวเครื องบิน การจองทีพกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซื อขาดแบบมีเงือนไข หรื อเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น 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 ที รัฐบาลประกาศในปี นั นๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้ อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์ นี สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านั น
2. ทัวร์ นี เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามทีระบุไว้ ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อทั งหมดหรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทั งหมดให้ แก่ทา่ น

3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนกั ท่องเทียวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั นักท่องเทียว
หรื อเอเจนซีทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริ การเพิ มจากการทีมีนกั ท่องเทียวร่ วมเดินทางน้ อยกว่าที ทาง
บริ ษัทกําหนดเพือให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื อ นามสกุล คํานําหน้ าชือ เลขทีหนังสือเดินทาง และ
อืนๆ เพือใช้ ในการจองตัวเครื องบิน ในกรณีทีนกั ท่องเทียวหรื อเอเจนซีมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อมการชําระเงิน
มัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเดินทางจริ งของประเทศทีเดินทาง ทั งนี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเพิมขึ นของนักท่องเทียวทีมิได้ เกิดจากความผิดของทาง
บริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระ
ความล่าช้ า เปลียนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อืน เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี คํานวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับราคาค่าบริ การเพิมขึ น ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื องบิน ค่าภาษี เชื อเพลิง ค่า
ประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริ ษัทกํากับเท่านั น
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที จะนําติดตัวขึ นเครื องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ น และรวมกันทุกชิ นไม่เกิน
1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั น ถ้ าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที กําหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น
2. สิงของทีมีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที โหลดใต้ ท้อง
เครื องบินเท่านั น
3. ประเทศญีปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพือเป็ น
การป้องกันโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้ าหน้ าทีตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราทีสงู มาก

