BEAUTIFUL AUTUMN IN
HOKKAIDO 5D 3N

ชิโตเสะ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่ า สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า
ศาลเจ้ าฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี นั่งกระเช้ าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น.
23.55 น.

พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ D เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง และ
ผ่ านขัน้ ตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ยวบินที่ TG 670

วันที่ 2

ชิโตเสะ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่ า สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า

08.10 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว
จากนันนํ
้ าทุกท่านเดินทางต่อไปยัง RAMEN VILLAGE หรื อ หมู่บ้านราเมน”หมู่บ้านชื่อดังของเกาะฮอกไกโด นับย้ อนหลัง
ไปตังแต่
้ สมัยต้ นโชวะ ซึง่ ช่วงเวลานันเป็
้ นช่วงเวลาที่ถือกําเนิดราเมนขึ ้น ณ เมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลากหลาย
ชนิดของประเทศจีนเข้ าด้ วยกัน และต่อมาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ เสร็ จสิ ้นลงราเมนของเมืองอาซาฮิกาว่า ก็ได้ ถือกําเนิดขึ ้น
จากความคิดสร้ างสรรค์ต่างๆ เข้ าไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น วิธีการคงความร้ อนของนํ ้าซุปให้ อยู่ได้ นานขึ ้นโดยเคลือบผิวนํ ้าซุปด้ วย
นํ ้ามันหมู หรื อจะเป็ นนํ ้าซุปซีอิ๊วที่เคี่ยวจากกระดูกหมูและนํ ้าสต๊ อคซีฟู้ด ปลาซาร์ ดีนแห้ ง หรื อ “นิโบะชิ” และเส้ นบะหมี่ที่มี
ส่วนผสมของนํ ้าน้ อยกว่าปกติและด้ วยความโด่งดังและมีเอกลักษณ์ของราเมน เมืองอาซาฮิกาว่าแห่งนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของชาว
ญี่ปนุ่
บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเม็ง (ท่ านละ 1,000 เยน)
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอาซาฮิกาว่ า นําท่านชม สวนสัตว์ อาซาฮิยาม่ า ซึง่ ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ในญี่ปนุ่ ซึ่งในแต่ละปี จะ
มีผ้ เู ข้ าชมความน่ารักของสัตว์ตา่ งๆ ที่ไม่ได้ ถกู กักขังในกรงแบบที่ทา่ นเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆ ไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้ านคนจากทัว่
โลก โดยสวนสัตว์แห่งนี ้ได้ มีแนวความคิดที่วา่ สัตว์ตา่ งๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของ
สัตว์นนๆ
ั ้ จึงทําให้ ทกุ ท่านได้ สมั ผัสถึงชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้ จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขัวโลก
้ นกเพนกวิน
สายพันธุ์ตา่ งๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลงั อุตงั แสนรู้
จากนันนํ
้ าท่านอิสระช้ อปปิ ง้ ณ ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ของนาริ ตะ ห้ างฯ อิออน จัสโก้ ซื ้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโม
จิ เบนโตะ ผลไม้ และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซือ้ ได้ ที่นี่ได้ เลย **เพื่อไม่ เป็ นการ
เสียเวลาช้ อปปิ ้ งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**
โรงแรม HOTEL CRESCENT ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน

เที่ยง
บ่ าย

ที่พกั

วันที่ 3

ศาลเจ้ าฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ ว พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์ กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองซัป
โปโรมีลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ ไปในญี่ปนซึ
ุ่ ่งได้ รับคําแนะนําและพัฒนาจาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนันผั
้ งเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตามพื ้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา จากนันนํ
้ า
ท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด ศาลเจ้ าประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชินโต ที่สร้ างตังแต่
้ ปี 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้ านี ้มี
ชื่อว่าศาลเจ้ าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็ นที่สถิตของเทพเจ้ าโยฮะชิระ ผู้
พิทกั ษ์ เกาะฮอกไกโดและคอยปกปั กษ์ รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั ง้ แต่ยุคบุกเบิก ดินแดนแห่งนี ้ ดังนันคนท้
้
องถิ่นจึงนิยมไป
สักการะไม่ขาดสาย เพื่อเพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจจากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็ นแหล่ง
ผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สดุ ของญี่ปนุ่ ท่านสามารถเลือกซื ้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้ เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาว
แด่ คนรัก(ShIroi Koibito) ซึง่ เป็ นช็อกโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบ
ที่ตกแต่งด้ วยสวนดอกไม้ สวยงาม สไตล์ยโุ รป นอกจากนี ้ท่านจะได้ เลือกซื ้อช็อคโกแลตที่หาซื ้อที่ไหนไม่ได้ และท่า นก็ยงั จะได้
ชมประวัติความเป็ นมาของโรงงาน

เที่ยง

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึง่ ถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อนนัน้
ส่วนใหญ่ได้ ถกู ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุ ได้ รับอิทธิ พลมาจากการทําการค้ าระหว่างประเทศ
ญี่ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรป อิสระให้ ทา่ นเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอนั สวยงามน่าประทับใจ คลองโอ
ตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ ้นจากการถมทะเล สร้ างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้ นทางขนถ่ายสินค้ าจากเรื อใหญ่สโู่ กดังในเมือง
ภายหลังเลิกใช้ จึงถมคลองครึ่งหนึง่ เป็ นถนนสําหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึง่ เป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของเมือง และได้ ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึกนัน่ เอง นําท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว โดยการเป่ าแก้ วด้ วย
เทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้ เครื่ องแก้ วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน จากนันนํ
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่ง
มีอายุเกือบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถกู สะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั อีกทังยั
้ ง
สามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ ้นมาเป็ นที่ระลึกหรื อเป็ นของฝากให้ คนรักได้ อีกด้ วย
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้ ทา่ นได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นํ ้าแร่ ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ าและจะทําให้ ผิวพรรณสวยงาม และยัง
ช่วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้ วย

พักที่

โรงแรม JOZANEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4

ซับโปโร นั่งกระเช้ าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซังโนโบริ เบทสึ มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต ทําเนียบรั ฐบาล
เก่ าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ
้ าทุกท่าน นั่งกระเช้ าไฟฟ้ าสู่ภเู ขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็ นภูเขาไฟที่ทําให้ เกิดทะเลสาปโทยะขึ ้นมา จากหลักฐาน
พบว่า ภูเขาไฟลูกนี ้มีการปะทุขึ ้นมาทุกๆ 20-50 ปี ดังนันจึ
้ งทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงภุมิทศั น์ของพื ้นที่แถบนี ้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543 บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ยงั คุกรุ่ นมีควันสีขาวลอยขึ ้นมาตลอดเวลา (ขึ ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) จากนันนํ
้ าท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง”เพื่อชมความน่ารักฉลาดแสนรู้ของหมีสนี ํ ้าตาลนับ 100 ตัว ที่ใกล้ สญ
ู
พันธุ์และหาดูได้ ยาก ในญี่ปนนี
ุ่ ้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่านัน้ ชาวไอนุเชื่อกันว่าหมีสีนํ ้าตาลนี่ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้ าของ
พวกเขาอีกด้ วย อิสระให้ ทา่ นชม จุดชมวิวไซโร ความสวยงามของเมืองฮาโกดาเตะยามคํ่าคืน ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สดุ ติด
อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งอยู่บริ เวณเดียวกัน เมื่อท่านยืนอยู่บนจุดชมวิวท่านสามารถมองเห็นทะเลสาปโทยาโกะ
ทังหมด
้
ทะเลสาบกลางนํ ้าที่โอบล้ อมด้ วยภูเขา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่าน ช้ อปปิ ้ งที่มิตซุย เอ้ าท์ เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้ าแบรนด์เนม
ชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้ วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้ อมด้ วย
สินค้ าสําหรับทุกคนตังแต่
้ สนิ ค้ าแฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้ าทัว่ ไป นอกจากนี ้ภายในห้ าง ยังมีศนู ย์
อาหารขนาดใหญ่ ที่จไุ ด้ 650 ที่นงั่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็ นพื ้นที่ที่มีสนิ ค้ าท้ องถิ่นและสินค้ าจากฟาร์ มสด
มาขายอีกด้ วย จากนัน้ นําท่านชมด้ านนอกของ ทําเนียบรั ฐบาลเก่ าฮอกไกโด เริ่ มก่อสร้ างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคาร
สไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กาที่ใช้ อิฐมากกว่า 2.5 ล้ านก้ อนเป็ นอิฐที่ทํามาจากหมูบ่ ้ านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี ้ผ่านการใช้ งาน มา
ยาวนานกว่า 80 ปี แต่ความงดงามที่เห็นนันได้
้ รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความ
สวยงามของสถาปั ตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้ รับการขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปี
พ.ศ. 2512 นําท่านผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร เป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็ นอีกสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมืองซัปโปโร
อีกแห่งหนึ่ง สร้ างตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ ปรับเปลี่ยนสร้ างเป็ นหอนาฬิกา
และมีระฆังตีบอกเวลาตังแต่
้ พ.ศ.2424 จนถึงปั จจุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้ อยู่ และด้ วยความเก่าแก่ที่อยู่คกู่ บั เมืองซัปโปโร
มานานจึงได้ รับการขึ ้นทะเบียน ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญอีกแห่งหนึง่ ของญี่ปนุ่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างปู 3 ชนิด และอาหารทะเลนานาชนิด อาทิเช่ น ปูซู
ไว ปูขน ปูทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ้งทะเล ซาชิมิสดๆ และซูชหิ น้ าต่ างๆ
โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

เที่ยง

คํ่า
พักที่

วันที่ 5

สนามบินชิโตเสะ กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
นําทุกท่านเหิรฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

10.45 น.
16.35 น.

***********************************************************
อัตราค่ าบริการ

กําหนดการเดินทาง
02 – 06 พฤศจิกายน 2560
08 – 12 พฤศจิกายน 2560
16 – 20 พฤศจิกายน 2560

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ าน
41,900
41,900
41,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง
(ตํ่ากว่ า 12 ปี )
39,900
39,900
39,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(ตํ่ากว่ า 12 ปี )
38,900
38,900
38,900

** ราคาเด็กอายุไม่ ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท
***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 2000 เยน /ทริป/ต่ อท่ าน***

พักเดี่ยว
เพิ่ม
8,000
8,000
8,000

ราคาทัวร์
ไม่ รวมตั๋ว
เครื่องบิน
23,900
23,900
23,900

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 30 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือ่ นการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
กรุ ณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจําทัง้ หมด
เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่ าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้ กับสายการบินเป็ นที่เรียบร้ อย ยกเว้ นค่ าภาษีนํา้ มันที่ยงั มิได้
ชําระ ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชําระ 21 วันก่ อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1. ตัว๋ เมื่อออกแล้ ว ไม่สามารถรี ฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ ว

จากมาตรการยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะ
ด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขันตอนการตรวจเข้
้
าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศญี่ปน*
ุ่ ดังต่อไปนี ้
1. ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้
2. สิง่ ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศญี่ปนได้
ุ่ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรี ยม
ให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปนุ่ ทางทัวร์ จดั เตรี ยมให้

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

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนุ่ (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้ นวีซา่ เข้ าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานัก
ระยะสันในประเทศญี
้
่ปนไม่
ุ่ เกิน 15 วัน) **ถ้ ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้ กลับมาใช้ วีซา่ ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการ
ทําวีซา่ เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต
ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อน
การใช้ บริการ)
 ค่ าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่ อท่ าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่ าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่ ้ องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทังหมดก่
้
อนวันเดินทางอย่างน้ อย 21 วัน กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อ
เอเจนซี่ไม่ชําระเงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์ นนๆ
ั้

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจอง
กับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้ อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่ อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดย
แนบหนังสือมอบอํานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้ นําเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว ***ใน
กรณีท่ วี ันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชําระแล้ ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชําระแล้ 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 กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทังหมด
้

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่
รัฐบาลประกาศในปี นนๆถื
ั ้ อว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สําหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมด
้
หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรื อทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้ อย 10 วันก่อน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้ อยกว่าที่ทางบริ ษัทกําหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัท
พร้ อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้ เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสดุ วิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษี เชื ้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษัท ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้ นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทกํากับเท่านัน้
ข้ อแนะนําก่ อนการเดินทาง
1. กรุ ณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิ ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึง่ มีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนําออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
ได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้

2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ ปุ่น มี กฎหมายห้ ามนําผลิตภัณฑ์ ที่ทํามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่
เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู
มาก

