HAPPY HOKKAIDO โลกสวย 5D3N

- หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์ อนุรักษ์ พันธุ์หมีสีนา้ ตาล คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ องดนตรี
- นาฬิกาไอนา้ โบราณ ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ชมซากุระตามฤดูกาล

วันที่ 1
20.00 น.
23.55 น.
วันที่ 2

08.55 น.

สนามบินดอนเมือง
(-- / -- / --)
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X มี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ออกเดินทางสูส่ นามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XJ 620
(บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
สนามบินชิโตเชะ - หุบเขานรกจิโกคุดานิ - ศูนย์ อนุรักษ์ พนั ธุ์หมีสนี า้ ตาล (ไม่ รวมค่ ากระเช้ าและค่ าเข้ า) - คิโรโระ รี
สอร์ ท - อาบนา้ แร่ ออนเซ็น – บุฟเฟ่ ขาปู
(-/L/D)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจากผ่านขันตอนการตรวจ
้
คนเข้ าเมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ นาท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หรื อ “หุบเขานรก” อยูใ่ น
เขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรี ยกว่าหุบเขานรกนันเพราะที
้
่นี่มีทงบ่
ั ้ อโคลนและบ่อน ้าร้ อนที่เดือดตามธรรมชาติ
กระจายไปทัว่ บริ เวณเสมือนนรกที่มี กระทะทองแดงที่มคี วันร้ อนๆอยูต่ ลอดเวลา และถือเป็ นแหล่งกาเนิดน ้าแร่และออนเซนที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ บนเกาะฮอกไกโด เป็ นบ่อโคลนเดือด ตามธรรมชาติ อุดมไปด้ วยแร่กามะถันซึง่ เกิดจากความร้ อนใต้ พิภพ หุบเขา
นรกจิโกคุดานิมีลกั ษณะ เป็ นเนิน เขา มีทางเดินให้ นกั ท่องเทีย่ วได้ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตลอดข้ างทาง จากนันน
้ าท่าน
ชม ศูนย์ อนุรักษ์ พันธุ์หมี สีนา้ ตาล (ไม่รวมค่าเข้ าหมี 850 เยน)ซึง่ หมีสนี ้าตาลนันเป็
้ นหมีพนั ธุ์ทหี่ ายาก มีถิ่นกานิดในดินแดน
แถบไซบีเรี ยและเกาะฮอกไกโด ปั จจุบนั พบได้ ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริ น และหมูเ่ กาะคูรินเท่านัน้ แต่ก็คอ่ นข้ างจะหาดูได้
ยากเพราะใกล้ สญ
ู พันธุ์แล้ ว โดยศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์หมีสนี ้าตาลแห่งนี ้ภายในมีฝงู หมีสนี ้าตาลนับร้ อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่
สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทังยั
้ งมี หมีสนี ้าตาลที่ทางศูนย์สต๊ าฟเอาไว้ ข้ อมูลเกี่ยวกับหมีสี และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่
เกี่ยวกับหมีอกี ด้ วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 1) ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พกั

KIRORO RESORT ระดับ 5 ดาว หรื อเทียบเท่า

ค่า

บริ การอาหารค่า (มื ้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ ขาปู
นาท่านได้ สมั ผัสความเป็ นญี่ปนโดยแท้
ุ่
กบั การแช่ ออนเช็นธรรมชาติ ผ่านความร้ อนใต้ พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้ า
เลือดลมเดินดีเสริ มสุขภาพให้ กระปรี ก้ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ อยูใ่ นสภาพ
คงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปนุ่

วันที่ 3

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี - นาฬิกาไอนา้ โบราณ - ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ชมซากุระตามฤดูกาล JTC DUTY FREE – ถนนทานุกิโคจิ
(B / L / อิสระ)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า (มื ้อที่ 3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองโอตารุ (OTARU) เป็ นเมืองท่าสาคัญของซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตังอยู
้ ่บนที่ลาด ต่าของภูเขา
เท็งงุ ซึ่งเป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ หรื อ “โอตารุ อนุ งะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ น
สัญ ลัก ษณ์ ข องเมื อ ง โดยมี โกดังเก่ าบริ เวณโดยรอบซึ่งได้ รับ การปรั บ ปรุ งเป็ น ร้ านอาหารเรี ย งรายอยู่ ไฮไลท์ ข องที่ นี่ คื อ
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี ส้ ร้ างเมื่อปี 1923 จากการถมทะเล เพื่อใช้ สาหรับเป็ นเส้ นทางการขนถ่ายสินค้ ามา
เก็บไว้ ที่โกดัง แต่ภายหลังได้ เลิกใช้ และมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทาถนนหลวงสาย 17 แล้ วเหลืออีกครึ่ งหนึ่งไว้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว มีการสร้ างถนนเรี ยบคลองด้ วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ ากว้ างประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นาท่านชม
พิพิ ธภัณ ฑ์ กล่ องดนตรี เป็ นหนึ่งในร้ านค้ าที่ใหญ่ ที่ สุดของพิพิ ธภัณ ฑ์ กล่องดนตรี ในญี่ ปุ่ น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่
สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึง่ ในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ เมือง ชมนาฬกิ าไอน ้าโบราณ ตังอยู
้ ด่ ้ านหน้ าของตัวอาคาร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื ้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร
จากนันชมศาลเจ้
้
าฮอกไกโด สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง “ศาลเทพเจ้ าแห่งการ
บุกเบิก 3 องค์” เพื่อเป็ นที่พึ่งทางจิตใจของค ณะผู้บกุ เบิกให้ มีกาลังใจที่จะฟั นฝ่ าอุปสรรคความยากลาบากในการบุกเบิกป่ า
บริ สทุ ธิ์ ในปี ค.ศ. ในปี ค.ศ.1869 โดยในสมัยนันชิ
้ มาโยชิทาเกะ ทูตบุกเบิกผู้เป็ นคนดาเนินการออกแบบวางผังเมืองซัปโปโร
เป็ นผู้ตกลงใจที่จะสร้ างศาลเจ้ าขึ ้น ณ พื ้นที่ของมารุยามะที่ถกู โอบล้ อมด้ วยภูเขาทังสามด้
้
านและอีกด้ านแผ่ขยายออกสูท่ งุ่ ราบ
ในปั จจุบนั จึงมีการสักการะเทพสีอ่ งค์ และยังคงมีความเกี่ยวข้ องผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวฮอกไกโดอย่างลึกซึ ้ง เริ่ มตังแต่
้ การ
มาสักการะในวันปี ใหม่ การปั ดเป่ ารังควาญ วันเซ็ตสึบนุ พิธีสมรสและอื่นๆ เป็ นต้ น หากคณะเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน นา
ท่านชมดอกซากุระสีชมพู ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก บริ เวณศาลเจ้ าฮอกไกโด จากนันน
้ าท่านสู่ JTC DUTY FREE
อิสระให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี ทงั ้ เสื ้อผ้ า น ้าหอม ต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนันชม
้ ถนนทานุ กิโคจิ เป็ นย่านการค้ า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร โดยมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
7 บล็อก ภายในนอกจากจะเป็ นแหล่งรวมร้ านค้ าต่างๆ อย่างร้ านขายกิโมโน เครื่ อง
ดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์ แล้ วยังมีร้านอาหารมากมายทังยั
้ งเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้ วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้
หนีบตุ๊กตามากมาย ร้ อนดองกี ร้ อน100 เยน นอกจากนันที
้ ่นี่ยงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้ วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่

ค่า

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย

ที่พกั

T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTELหรื อเทียบเท่า

วันที่ 4

Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก -โรงงานช็อกโกแลต-โรงงานเบียร์ ซัปโปโร

เช้ า

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารเช้ า (มื ้อที่ 5) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ วน Takino Suzuran Park โดดเด่นด้ วยปฎิมากรรมกองหินจาลอง STONEHENGE จากหมูเ่ กาอีสเตอร์
ชมหินแกะสลักรูปโมอายที่เรี ยงรายรอคอยต้ อนรับผู้มาเยือนอยูท่ กุ ๆฤดูกาล นอกเหนือจากนี ้ภายในสวนยังมีรูปปั น้ ทองสัมฤทธิ์
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ไดบุทซึ ซึง่ มีการออกแบบด้ วยพุทธลักษณะของนิกายชินโต พร้ อมบรรยากาศสุดสงบของทิวเขาที่รายรอบ
และสวนสวย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เป็ นตลาดทีค่ กึ คักและมากมาย ไปด้ วยของ
ฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑ์จากทัว่ ฮอกไกโด นาท่านเดินทางสูซ่ ปั โปโร ระหว่างทางนาท่านไปชม โรงงานช็อคโก
แลตอิชิ (ชมด้ านนอก) เป็ นโรงงานผลิตช็อคโกแลตยี่ห้อ "ชิโร่ย โคยบิโตะ" (Shiroi Koibito) ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในเกาะฮอกไกโด
ตัวอาคาร ของโรงงานถูกสร้ างขึ ้นในสไตล์ยโุ รปที่แวดล้ อมไปด้ วยสวนดอกไม้ ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย นา
ท่านเดินทางสู่ โรงงานเบียร์ ซัปโปโร ฮอกไกโดเป็ นแหล่งผลิตเบียร์ ครัง้ แรกของประเทศญี่ปนุ่ เมืองซัปโปโรจึงเป็ นแหล่งผลิตที่
เก่าแก่ที่สดุ และเป็ นยี่ห้อที่นิยมทีส่ ดุ ในประเทศ ซึง่ มีการกลัน่ เบียร์ ตงแต่
ั ้ ปี 1877 มาจนถึง ปัจจุบนั และยังส่งออกไปทัว่ โลกอีก
ด้ วย พิพิธภัณฑ์เบียร์ ซปั โปโร(Sapporo Beer Museum) เปิ ดเมื่อปี 1987 ในสมัยเมจิเคยเป็ นโรงกลัน่ ภายในพิพิธภัณฑ์จะ
แนะนาประวัติของเบียร์ ในญี่ปนุ่ และกระบวนการขันตอนการผลิ
้
ตเบียร์ (แต่ไม่คอ่ ยมีข้อมูลภาษาอังกฤษมากนัก) หลัง
นิทรรศการมีให้ ชิมเบียร์ ฟรี ถัดจากพิพิธภัณฑ์เป็ นที่ตงของสวนเบี
ั้
ยร์ ซปั โปโร(Sapporo Beer Garden) ประกอบด้ วย
ร้ านอาหาร 2 ร้ าน คือ Garden Grill และ Genghis Kan Hall มีบรรยากาศสบายๆกับการดื่มเบียร์ และรับประทานบาร์ บีคิว
เนื ้อแกะ ซึง่ เป็ นอาหารท้ องถิ่น
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
T MARK CITY HOTEL SAPPORO / KARAKSA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินชิโตเซะ– สนามบินดอนเมือง

เที่ยง

(B/อิสระ/อิสระ)

เช้ า
09.00 น.
16.30 น.

รับประทานอาหารเช้ า (มื ้อที่ 6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สูส่ นามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ 621 (บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
**โปรแกรมสามารถสลับปรั บเปลี่ยนได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า**

อัตราค่ าบริการ
เดินทาง
วันที่ 22-26 พ.ค. 61
วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 61
วันที่ 5-9 มิ.ย. 61
วันที่ 12-16 มิ.ย. 61
วันที่ 19-23 มิ.ย. 61
วันที่ 26-30 มิ.ย. 61
วันที่ 3-7 ก.ค. 61
วันที่ 5-9 ส.ค. 61
วันที่ 14-18 ส.ค. 61
วันที่ 21-25 ส.ค. 61
วันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 61
วันที่ 4-9 ก.ย. 61
วันที่ 11-15 ก.ย. 61
วันที่ 16-20 ก.ย. 61
วันที่ 18-22 ก.ย. 61
วันที่ 23-27 ก.ย. 61
วันที่ 25-29 ก.ย. 61
วันที่ 21-25 ต.ค. 61

ผู้ใหญ่
28,999
28,999
23,777
26,999
27,999
27,999
29,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
28,999
35,999

ราคาทัวร์
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
จอยแลนด์
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
23,777
23,777
15,777
26,999
26,999
16,999
27,999
27,999
17,999
27,999
27,999
17,999
29,999
29,999
19,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
28,999
28,999
18,999
35,999
35,999
25,999
***ไม่ มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

พักเดี่ยว
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

หมายเหตุ
วันวิสาขบูชา

วันปิ ยมหาราช

* ทางบริษ ัทเริม
่ ต้น และจบ การบริการ ทีส
่ นามบินดอนเมือง กรณีทา่ นเดินทางมาจาก
ต่างจ ังหว ัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตว๋ ั เครือ
่ งบิน หรือพาหนะอย่างหนึง่ อย่างใดที่
้ า่ ยในสว่ นนีเ้ พราะเป็น
ใชใ้ นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจ
้ า่ ยทีน
ค่าใชจ
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษ ัท ฉะนนท่
ั้ านควรจะให้กรุป
๊
FINAL 100% ก่อนทีจ
่ ะสารองพาหนะ*

่ เลือกทีน
* ตว๋ ั สายการบินไม่สามารถระบุทน
ี่ ง่ ั ใชว้ ธ
ิ ี RANDOM คือการสุม
่ ง่ ั โดยระบบสายการบิน *
การจ ัดทีน
่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก
้ าหนด ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านน
ั้ งดการคืนบ ัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง
ทางสายการบินไม่มรี ะบบคืนเงินบางสว่ น

หากผูโ้ ดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ
จากเจ้าหน้าทีแ
่ รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต
่ รวจคนเข้า
้ า
้ ทุกกรณี
เมืองทีป
่ ระเทศญีป
่ ่ นทางผู
ุ
จ
้ ัดและทางสายการบินจะไม่สามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
ผูโ้ ดยสารอาจจะต้องร ับผิดชอบค่าปร ับทีป
่ ระเทศญีป
่ ่ นเรี
ุ
ยกเก็บ
ผูโ้ ดยสารต้องรอกล ับประเทศไทยในเทีย
่ วบินถ ัดไปทีม
่ ท
ี น
ี่ ง่ ั ว่างหรือตามว ันเดินทางของตว๋ ั เครือ
่ งบิน
้ ล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต
ทงนี
ั้ แ
่ รวจคนและสายการบิน ทางผูจ
้ ัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.
8.หัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น ้าดื่มวันแรก 1 ขวด
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี )
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ ม
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ
5. ทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่ อทริป (ชาระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
6. ทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแต่ ละครั ง้ จะต้ องมีผ้ ูโดยสารจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่ าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุ ณาชาระมัดจา ท่ านละ 15,000 บาท หรื อท่ านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมด เนื่องจากทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่ าตั๋วเครื่ องบินเต็มใบให้ กับสายการ
บินเป็ นที่เรียบร้ อย ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุ ณาชาระ 30 วันก่ อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลือ่ นการเดินทาง นักท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีช่ อื ในเอกสารการ
จอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซีต่ ้ องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีช่ อื ในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์
อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ า
ให้ ครบถ้ วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี ้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริ การทีช่ าระแล้ ว ***ใน กรณีท่ วี ันเดิน
ทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วัน
ทังนี
้ ้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้ จ่ายทีไ่ ด้ จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยวให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางทีต่ ้ องการันตีมดั จาหรื อซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสายการบิน หรื อ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทังหมด
้
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้ องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา
9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่รัฐบาลประกาศในปี นนๆ
ั้
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษัท
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถงึ 30 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
2. ทัวร์ นี ้เป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามที่ระบุไว้ ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรื อ
ทังหมด
้
หรื อถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองด้ วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่วนหรือ
ทังหมดให้
้
แก่ทา่ น
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 30 ท่าน โดย
จะแจ้ ง
ให้ กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซา่
และอย่างน้ อย 15 วันก่อนการเดินทาง
สาหรับประเทศที่มวี ีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีทจี่ ะชาระ
ค่าบริ การเพิ่มจากการทีม่ ีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่าที่ทาง
บริ ษัทกาหนดเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางเรา ยินดีที่จะให้ บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีทนี่ กั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่มิได้ สง่ หน้ า
หนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริ ษัทพร้ อม
การชาระเงินมัดจา
5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ

6. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ที่เพิม่ ขึ ้นของนักท่องเที่ยวที่
มิได้ เกิด
จากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ เจ็บป่ วย ความสูญหายหรื อเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้ า เปลีย่ นแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุ สุดวิสยั อื่น เป็ นต้ น
7. อัตราค่าบริ การนี ้คานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึ ้น ในกรณีที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าภาษี เชื ้อเพลิง
ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินฯลฯ

ข้อควรทราบ
ั้
่ เข้าประเทศญีป
จากมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย ผูท
้ ป
ี่ ระสงค์จะพาน ักระยะสนในประเทศญี
ป
่ ่ นไม่
ุ
เกิน 15 ว ันไม่วา
่ จะด้วยว ัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน
่ เอกสารในขนตอนการ
ั้
ตรวจเข้าเมืองเพือ
่ ยืนย ันการมีคณ
ุ สมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่ น*
ุ
ด ังต่อไปนี้
ตว๋ ั เครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ ่ ุน ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
้ า่ ยทีอ
้ ในระหว่างทีพ
สิง่ ทีย
่ น
ื ย ันว่าท่านสามารถร ับผิดชอบค่าใชจ
่ าจเกิดขึน
่ าน ักในประเทศญีป
่ ่ นได้
ุ
(เช่น เงินสด บ ัตรเครดิต เป็นต้น)
่ ทีอ
ชือ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ าน ักในประเทศญีป
่ ่น
ุ
(เช่น คนรูจ
้ ัก โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้
กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ าน ักในประเทศญีป
่ ่ ุน ทางท ัวร์จ ัดเตรียมให้

ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น และรวมกันทุกชิ ้นไม่
เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
2. สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลด
ใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
3. ประเทศญี่ปนุ่ มีกฎหมายห้ ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื ้อสัตว์ทกุ ชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื ้อสัตว์ ไส้ กรอกฯ
เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ตงั ้ แต่ 30 ท่ านขึน้ ไป หากมีลูกทัวร์ ต่ากว่ านีอ้ าจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
3.ทางบริ ษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้
4.ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว

โปรดอ่านทุกข้อในรายการท ัวร์โดยละเอียด
ั
หากมีขอ
้ สงสยกรุ
ณาสอบถามก่อนทาการจองทุกครงั้

7.

