สั มผัสประสบกำรณ์ “ล่ องเรื อตัดน้ำแข็ง AURORA”
ชมแสงสี งำนประดับไฟของ “เทศกำรน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว”
เพลิดเพลินกับขบวน แพนกวินพำเหรด ที่สวนสั ตว์ อำซำฮิยำม่ ำ
ชมควำมสวยงำมของ หงส์ ในแม่ น้ำโอฮิบิโระ
ช้ อปปิ้ งจุใจที่ย่ำนซูซูกิโนะ และมิตซุยเอำท์ เลท
บุฟเฟต์ ขำปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้ นั
อำบน้ำแร่ แช่ ออนเซ็น สไตล์ ญี่ปุ่น 2 คืน
กำรบินไทย สะสมไมล์ 50 เปอร์ เซ็น
Code: JHHK 0227_H

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้
การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
23.55 น. เหิ นฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 670
วันที่ 2 ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮโิ ระ – ชมหงส์ ในเม่นำ้ โอบิฮิโระ – หมู่บ้ำนไอนุโคทัน – เมืองอะบำชิริ
08.20 น. เดินทางถึงสนำมบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ ปุ่นเรี ยบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอบิฮิโระ เมืองแห่ งขนมนมเนยที่มีชื่อเสี ยง
มาช้านาน นอกจากนี้ยงั ถือเป็ นอู่ขา้ วอู่น้ าของฮอกไกโด ทางด้านผลิตผล
ทางการเกษตรที่คุณภาพดี อีกทั้งมีสวนป่ าธรรมชาติที่โอบล้อมไปด้วย
ขุนเขางดงาม จากนั้นนาท่าน ชมหงส์ ในแม่ นำ้ โอบิฮิโระ หงส์ขาวจะบิน
มาหลบหนาวในช่วงระหว่างต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนเมษายน เป็ นภาพแปลกตาที่จะได้เห็นกลุ่มหงส์ว่าย
น้ าเล่นอยูใ่ นแม่น้ ากลางเมือง และยังเชื่องจนสามารถรับอาหารจากมือคนได้ ถือเป็ นภาพขึ้นชื่อในช่วงฤดูหนาวของ
โอบิฮิโระ
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่าย

นาท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าพื้น เมืองของากาะฮอกไกโดที่ หมู่บ้ ำนไอนุ โคทัน
เป็ นหมู่บา้ นเล็กๆของชาวไอนุ ที่ปัจจุบนั นี้กลายเป็ นร้านค้าของที่ระลึกจาหน่าย
งานหัตถกรรมของไอนุ ที่โดดเด่นคืองานแกะสลักไม้ซ่ึงสวยงามมาก บางร้านมี
การโชว์การแกะสลักให้เราไปได้ชมด้วย มีท้งั นกฮูกและหมีซ่ึงเป็ นสัตว์เทพเจ้า
ที่พวกเขาเคารพนับถือ เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางสู่ เมืองอะบำชิ
ริ ตั้งอยูบ่ นฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็ นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอนั งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ฤดูหนาวที่นกั ท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย เพื่อจะได้สมั ผัสกับความงดงามของทะเลน้ าแข็ง
เย็น
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
เข้าพักโรงแรม Hotel Abashirikoso หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ
ซึ่งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ ึน
วันที่ 3 ล่องเรื อตัดนำ้ แข็ง – หุบผำโซอุนเคียว – นำ้ ตกกิงกะ ริวเซย์ – เทศกำลนำ้ แข็งเมืองโซอุนเคียว
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านร่ วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ อันน่ าประทับใจ กับ
เรื อโดยสาร Aurora เรื อตัดน้ำแข็ ง ซึ่งขณะที่ เรื อล่องไปท่านจะได้ยินเสี ยงเรื อ
กระทบกับทะเลน้ าแข็งขนาดต่างๆ เนื่ องจากสภาพอากาศหนาวจัด จึงทาให้ผิว
ของน้ าท ะเลกลายเป็ น น้ าแข็ ง เป็ น ประสบการณ์ ที่ น้ อ ยคน นั ก จะได้
เที่ยง
บ่าย

สัมผัส (หมายเหตุ : หากในวันที่ทศั นวิสยั ไม่ดี หรื อมีลมแรง เรื ออาจไม่เปิ ดให้บริ การ)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ หุบผำโซอุนเคียวที่ต้ งั อยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึเป็ นอุทยาน
แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพ้นื ที่ต้งั แต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิคาว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไป
ทางบิ เอะจนถึงฟูร าโน่ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสู ง ปกคลุมด้วยหิ มะแทบตลอดทั้งปี
โซอุนเคียวเป็ นหุ บเขาที่ได้ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยานแห่ งชาติไดเซ็ตสึ
มีท้ งั น้ าตกที่ ไหลลงมาจากโตรกผาอันสู งชัน และมีธารน้ าท่ามกลางป่ าร่ มครึ้ มล้อมรอบ
ด้ว ย พาท่ า นชมน้ าตกที่ มี ชื่ อ เสี ย งสองแห่ ง คื อ “น้ ำตกกิ ง กะ”(Ginga
Waterfall) หรื อน้ าตกแม่น้ าสีเงินในฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้
ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ “นำ้ ตกริวเซย์ ” (Ryusei Waterfall)หรื อน้ าตกดาว
ตก ที่ ไหลบ่ าเป็ นเส้นใหญ่ ออกมาจากซอกผาดู ค ล้ายดาวตก ในฤดู หนาว
น้ าตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งจากนั้นนา
ท่ านชม เทศกำลน้ำแข็ ง เมื อ งโซอุ น เคีย ว หรื อ คนญี่ ปุ่ นเรี ยกว่ าเทศกาล
“โซอุนเคียวเฮียวบำกุมัตสึ ริ ” เป็ นงานเทศกาลน้ าแข็งประจาปี ของเมืองโซอุนเคียวที่จะจัดขึ้นเมื่อฤดูหนาวย่างกราย
เข้ามาถึงทาให้แม่น้ าแห่ งนี้ จะกลายเป็ นน้ าแข็งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ภายในงานมีผลงานแกะสลักน้ าแข็งที่ถูกประดับ
ด้วยไฟหลากสี สรรสวยงาม
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เย็น

รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์อำหำรนำนำชำติ)
เข้าพักโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว ญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ
ซึ่งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ ึน
วันที่ 4 เมืองอำซำฮิคำว่ำ – สวนสั ตว์อำซำฮิยำม่ ำ – หมู่บ้ำนรำเม็งอำซำฮิคำว่ำ – Kamui Ski Links – โรงงำนช็อกโกแลต –
เมืองซัปโปโร – ย่ำนซูซูกโิ นะ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอำซำฮิคำว่ ำ เมืองที่ใหญ่ เป็ น
อัน ดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร เมื องที่ เต็ มไปด้ว ยธรรมชาติ อ ัน
สวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา จากนั้น
น าท่ านสู่ สวนสั ตว์ อ ำซำฮิย ำม่ ำ ซึ่ งได้รับ ความนิ ยมมากที่ สุด ใน
ญี่ปุ่นในแต่ละปี จะมีผเู ้ ข้าชมความน่ ารั กของสัตว์ต่ างๆที่ไม่ได้ถูก
กักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆไปถึงกว่าปี ละ 3
ล้านคนจากทัว่ โลกโดยสวนสัตว์แห่ งนี้ ได้มีแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ
เป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ นั ๆ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงชีวิตความเป็ นอยู่ที่แท้จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมี
ขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุต์ ่างๆ และลิงอุรังอุตงั แสนรู ้ เป็ นต้น
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ Ramen Village ให้ท่านได้เลือกชิมราเม็งต้นตารับ
บ่าย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ Kamui Ski Links ให้ ท่ านได้สั ม ผัส กับ หิ ม ะที่ ต กในช่ ว งฤดู ห นาว ซึ่ งท่ านสามารถสั ม ผัส
ประสบการณ์ในรู ปแบบของการเล่นกิจกรรมหิ มะ เช่น สโนว์บอร์ด หรื อ หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถ
เช่าชุดและอุปกรณ์ได้ อิสระให้ท่านเล่นเครื่ องเล่น หรื อถ่ายรู ปตามอัธยาศัย (ราคานี้ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่ องเล่น
และกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งนีก้ ำรเล่นกิจกรรมหิมะต่ำงๆนั้น ขึน้ กับสภำพภูมอิ ำกำศ และปริมำณควำม
หนำของหิมะ ณ เวลำนั้น*** จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ โรงงำนช็ อ กโกแลต ที่ ห มู่บ้านอิชิ ยะซึ่ งเป็ นแหล่งผลิ ต
ช็อกโกแลตที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุด ของญี่ ปุ่นท่ านสามารถชมสายการผลิต และ
เลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสี ขำวแด่
คนรั ก ” (Shiroi Koibito) ซึ่ งเป็ นช็ อกโกแลตที่ ข้ ึ นชื่ อ ที่ สุ ด ของที่ นี่ เลย
ทีเดียว หรื อเดิ น ถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ ตกแต่ งด้ว ย
สวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุ รป นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโรเมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโดที่เติบ โตและกลายเป็ นศูนย์ก ลางความเจริ ญอันดับ 5
ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ ก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ ไปใน
ประเทศญี่ ปุ่น การจัด การและการพัฒ นาได้รับค าแนะน าจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาวอเมริ กนั ลักษณะของผังเมืองจึ งถูก
ออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา นาท่านเดินทางสู่ ย่ำนซู ซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้ งที่
แสนคึ ก ครื้ นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่ างๆมากมาย มีท้ ังร้ านเสื้ อผ้าแบรนด์ด ัง ร้ านอาหารสไตล์ญี่ ปุ่นและ
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ร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ น อีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมของวัยรุ่ นชาวญี่ปุ่นอีกแห่ ง
หนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จกั คาว่าเบื่อกันเลย
เย็น
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (ขำปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
วันที่ 5 เมืองโอตำรุ – คลองโอตำรุ -พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องแก้ว – ตึกรัฐบำลเก่ำ – หอนำฬิ กำ – สวนโอโดริ
มิตซุยเอำท์ เลท
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
น าท่ านเข้าสู่ เมื อ งโอตำรุ ซ่ ึ งถือ เป็ นเมื องท่ าที่ มีบ รรยากาศสุ ด แสนโรแมนติ ก
รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตก
เนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรปอิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ
คลองโอตำรุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุ เป็ นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลสร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อ
เป็ นเส้น ทางขนถ่ ายสิ น ค้าจากเรื อใหญ่ สู่ โกดัง ในเมื อง ภายหลังเลิ ก ใช้จึ งถมคลองครึ่ งหนึ่ งเป็ นถนนส าหรั บ
นักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสี แดงจึงกลายเป็ นสัญลัก ษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่าน
สามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ ถูกสะสมมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั และนาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่ องแก้วที่
มีรูปแบบและสีสันสวยงานซึ่งเกิดจากกกรรมวิธีการเป่ าแก้วด้วยเทคนิคในแบบ
ต่างๆ จึ งทาให้เครื่ องแก้วที่ ออกมามีรู ปแบบและสี ที่แตกต่ างกัน ออกไป ตาม
ความถนัดและความชานาญของช่างเป่ าแก้ว
เที่ยง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่าย
นาท่านกลับสู่ เมืองซัปโปโร ชมตึก รัฐบำลเก่ ำ ของเมืองซัปโปโรซึ่งใน
อดีตเคยใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็ นตึกที่สูงที่สุดของ
เมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็ นวัสดุในการก่อสร้างทาให้
ดูแล้วสวยแปลกตา ปั จ จุ บัน ภายในตึ กได้จดั เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ที่รวมรวบ
เรื่ องราวประวัติค วามเป็ นมาต่างๆ ของเมืองซัป โปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอ
นำฬิ กำ ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรี ยบเสมือนสถานที่บอกเล่า
เรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็ น
หอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ ปุ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่ านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้ นส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัดงานประเพณี
ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งจุใจกันต่อที่ มิตซุยเอำท์ เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้า
แฟชัน่ ภายในแบ่งเป็ นร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
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นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ช้นั นาให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นกำรเสี ย เวลำอัน มีค่ ำ ของท่ ำ นในกำรเลื อ ก
ซื้ อ สิ น ค้ ำ อิส ระรั บ ประทำนอำหำรกลำงวัน ตำมอัธ ยำศั ย )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / -)
วันที่ 6 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ (B / - / -)
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร:
วันเดินทำง

27 ก.พ. – 4 มี.ค. 61

ผู้ใหญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
(พักห้องละ 2 ท่ ำน)
(มีเตียง)

55,990

50,990

เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี
(ไม่มเี ตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิม่

45,990

9,000

กรุ๊ปออกเดินทำงขั้นตำ่ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปตำ่ กว่ำ 20 คน จะมีกำรเปลีย่ นแปลงรำคำ
อัตรำค่ำบริกำรนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรื อจานวน
ของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิ น
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรำนีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
กำรสำรองกำรเดินทำง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 25,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 1 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณ าชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้น จะถือว่าการสารองการ
เดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น อาจเจอปัญหารถ
ติ ด นัก ท่ อ งเที่ ยวหนาแน่ น ตามสถานที่ ท่องเที่ ยวต่ างๆ รวมไปถึง ร้ านอาหารที่ มีค นมาใช้บริ ก ารกัน เยอะ ร้ านค้า
ห้างสรรพสิ นค้าจะปิ ดบางส่ วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ท่าน
ทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 3,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ:
1. ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณีควำมล่ ำช้ ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้ วง, กำรนั ดหยุดงำน, กำรก่ อจลำจล หรื อกรณี
ที่ท่ำนถูกปฏิ เสธ กำรเข้ ำหรื อ ออกเมื องจำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมื อง หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ ำงประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนื อควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และไม่สามารถขอ
คืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการ
จลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะ
ทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อ
กลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รำยกำรและรำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมช่ วงเวลำเทศกำล, รำคำตั๋วโดยสำรเครื่ องบิ น , ค่ำธรรมเนียมของตั๋วและภำษีน้ ำมัน และอื่ นๆ
โปรดตรวจสอบรำคำกับทำงบริษัทอีกครั้ง
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