 ฟรี !! น้ำหนักกระเป๋ ำ 30 กิโลกรัม 

ผ่อนคลำยไปกับกำรได้แช่ออนเซ็น

Japan (ญี่ปุ่น) แดนอาทิ ตย์อุทยั ... ทำไมประเทศญี่ปุ่นถูกเรียกว่ำ "แดนอำทิตย์อุทยั " เค้ำให้
เหตุผลว่ำ "ประเทศญีป่ ุ่ นตัง้ อยู่ละติจดู ที่ 20 ซึง่ เป็ นประเทศที่ตงั ้ อยู่ทำงตะวันออกสุดของโลก (ละติจดู ที่ 1-19 เป็ นทะเล) ฉะนัน้
แต่ละวันใหม่ พระอำทิตย์จะส่องแสงในดินแดนของชำวญีป่ นเป็
ุ่ นแห่งแรกของโลก ฝรังจึ
่ งเรียกว่ำเป็ น ‘Land of the Rising Sun’
(แดนอำทิตย์อุทยั )

กาหนดการเดินทาง 23 - 27 มกราคม / 13 – 17 กุมภาพันธ์ / 01 – 05 มีนาคม / 22 – 26 มีนาคม 2561
โดยสายการบินไทย Thai Airways (TG)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุ วรรณภูม)ิ
(-/-/-)
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 2 ROW - D เคาน์เตอร์ สายการ
บินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 670
(น้ าหนักกระเป๋ าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัม ไม่จากัดจานวนชิ้น) / บริ การเสิร์ฟอาหารบนเครื่ องบินระหว่างเดินทาง
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วันที่ 2 ฮอกไกโด (ชิโตเสะ)-โนโบริเบตสึ-บ่ อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้ าไฟฟ้า – ออนเซ็น
(-/L/D)
08.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชม. กรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมื องแล้ว สมควรแก่ เว ลา น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งโนโบริ เบตสึ เป็ นเมื อ ง
ท่องเที่ย วซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับว่าเป็ นสถาน ตาก
อากาศที่ มีบ่ อน้ าพุร้ อนที่ มีชื่อเสี ยงที่ สุ ด ของเกาะฮอกไกโด จากนั้น พาท่ าน
เดิ น ทางสู่ จิ โ กกุ ด านิ หรื อหุ บ ผานรก แหล่ ง ก าเนิ ดธารน้ าร้ อ นของเมื อ ง
Noboribetsu เมื่อ เข้าไปใน Hell Valley ท่ านจะสามารถมองเห็ น ธารน้ าร้ อ น
พร้อมกับไอร้อนที่ระอุข้ ึนมาไหลไปตามแนวภูเขาแถมยังได้เห็นสารกามะถันที่
มีอยูท่ วั่ ไปบนภูเขาไฟแห่ งนี้ดว้ ย และถ้าใครอยากไปเห็นตาน้ าของธารน้ าร้อน ก็สามารถเดินต่อไปอีกประมาณ 15
นาที ก็จะพบกับตาน้ าขนาดใหญ่ที่ยงั คงมีกลิน่ กามะถันรุ นแรงและควันตลบไปทัว่ นอกจากนี้ระหว่างทางที่เดินอยู่
ในบริ เวณภู เขาไฟนี้ ท่ านจะได้เห็ น ธรรมชาติ ที่แสนงดงามที่ จะแตกต่างกัน ไปในแต่ ละฤดู โดยในระหว่างช่ ว ง
กลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้สมั ผัสกับเหล่าใบไม้บนภูเขาที่พากันเปลี่ยนสีสนั เป็ นสีสม้ สี
แดงกันทั้งภูเขาหรื อในช่วงฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมีนาคม ท่านจะพบกับทางเดินที่เต็ม
ไปด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับสี ของดินบริ เซณที่ธารน้ าร้อนไหลผ่านดินจะเป็ นสีออกส้มๆ ซึ่งจะเป็ นภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตาเป็ นอย่างมาก
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้น น าท่ านชม ทะเลสาบโทยะโกะ เป็ นทะเลสาบรู ปวงกลม
ตั้งอยู่ทางใต้ของชิกตสึ มีเรื อข้ามระหว่างสี่เกาะ และมีทิวทัศน์อนั
งดงามบนเขาโยะเทอิซงั ใน ตั้งอยู่ที่เมืองอะบุตะฮอกไกโด ทะเลสาบ
โทยะโกะนั้น ฤดูร้อนแหล่งพัก ผ่อนอย่างโทยะโกะพลุกพล่า นไป
ด้วยผูค้ น เมืองโทยาโกะ เป็ นเมืองที่กาลังจะมีชื่อเสี ยงดังไปทัว่ โลก
เพราะว่าเมืองนี้ จะใช้เป็ นสถาน ที่จดั ประชุมสุ ดยอดผูน้ าโลกในปี 2551 ผูน้ ากลุ่มประเทศจีแปดจะมารวมกันที่ นี่
สถานี ทีวีทุกช่องจะมารวมกันที่นี่เทศกาลของทะเลสาบโทยา ทะเลสาบโทยะ(Lake toya ,Toyako)ทะเลสาบโทยะ
(Lake toya ,Toyako)ทะเลสาบ แห่งนี้หนึ่งในทะเลสาบชื่อดังของญี่ปุ่น เป็ นทะเลสาบที่มีลกั ษณะกลม มีเส้นรอบวง
ประมาณ 40กิโลเมตร ตรงใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ข้ ึนมา มีสถานที่ท่องเที่ยวเรี ยงรายอยู่รอบๆทะเลสาบ
แห่ งนี้ สมควรแก่ เวลาน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ซึ่ งตั้งอยู่ทางตอนใต้ข องเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองที่
ล้อ มรอบไปด้ว ยทะเล มี ธ รรมชาติ ที่ ส วยงามและยังเป็ นท่ าเรื อ
นานาชาติแห่งแรงของญี่ปุ่น นาท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นัง่ กระเช้าขึ้น
ยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายัง
ท่าเรื อ และตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างใน ยามค่าคืนนั้น
นับว่าสวยงามแปลกตา และว่ากันว่าเป็ นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1
ใน 3 ของโลกทีเดียว
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 พักที่ LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรื อเทียบเท่า http://www.hotel-lagent.jp/hakodatehokuto/
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารค่าไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบน้ าแร่ ธรรมชาติ เพื่อสุ ขภาพ / ออนเซ็น” น้ าแร่ ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิม่ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่ ธรรมชาติน้ ีมีส่วนช่วยเรื่ อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่
วันที่ 3 อิสระสกีรุซุสึ – เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกโิ คจิ - หอนาฬิ กาซัปโปโร - ซูซูกโิ นะ ( B / L / - )
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั้นนาท่านอิสระสนุ กสนานกับการเล่นสกี ณ รุ ซุสึ ซึ่งถือ
ว่าเป็ นสกีรีสอร์ทที่ดีแห่งหนึ่ งของฮอกไกโด มีพ้ืนที่ในการเล่น
ขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย
ภูมิทศั น์งดงาม ใกล้กบั ทะเลสาบโทยะอีกด้านหนึ่ งเป็ นภูเขาโย
เท มีโรงแรมขนาดใหญ่ต้งั อยูใ่ จกลางรี สอร์ทเปิ ดต้อนรับให้ทุก
ท่านสามารถมาใช้บริ การได้อีกด้วย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองมี
ลักษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคาแนะนาและพัฒนา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
จากนั้นนาท่านเดิน ทางช้อปปิ้ งยัง ย่านทานู กิโคจิ เป็ นย่านช้อปปิ้ ง โดยสร้างหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1
กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่น้ า Sosei สองข้างทางเต็ มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ ระลึก
ขนม ของเล่น เครื่ องสาอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ และร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย
ย่านนี้เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตั้งแต่ 1873 ปั จจุบนั มีการจัดเทศกาลต่างๆ
เช่น เทศกาลทะนุ กิ ในฤดูร้อน(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วย
ไฟ และตกแต่งอย่างสวยงาม จากนั้นชม หอนาฬิกาซัปโปโร่ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ ยงั ถือว่าเป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ
100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุ รั กษ์ไว้เป็ นสมบัติ ล้ าค่ าทางวัฒนธรรมที่ สาคัญ ของ
ญี่ปุ่นอีกด้วย จากนั้นนาทุกท่านช้อปปิ้ ง ย่านซูซูกิโนะ ซึ่งตั้งอยูใ่ นบริ เวณรอบๆ
สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวา
ที่สุด ของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค่าคืน ที มีการเปิ ดไฟตามป้ ายไฟโฆษณา
สี สัน ต่ า งๆ บนตึ ก ที่ ต้ ังอยู่ในย่านแห่ งนี้ นอกจากนั้ นยัง เป็ นแหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง
ร้านอาหาร ภัต ตาคาร สถานบัน เทิ ง เริ งรมย์ยามราตรี ต่ างๆ ทั้ง ไนท์ค ลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด
มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นกั ท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้
คา่
 อิสระอาหารคา่ เพื่อไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาช้ อปปิ้ ง
 พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า https://tmarkcity.com
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วันที่ 4 อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR
(B/-/-)
เช้ า
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิ ดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน
ท่านสามารถนัง่ รถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japanguide.com/e/e5300.html
(ทางบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมตัว๋ รถไฟ One Day Pass สาหรับทุกท่าน) สถานที่แนะนา
- พิพิธภัณ ฑ์เบี ยร์ ซัปโปโร พิพิธภัณ ฑ์แห่ งนี้ เป็ นพิพิธภัณ ฑ์เบียร์ แห่ งเดี ยวของประเทศญี่ ปุ่น ศึก ษาประวัติ ความ
เป็ นมาของบริ ษทั ซัปโปโร่ บริ วเวอร์ รี่ ตลอดจนวิวฒั นาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้
แต่ก่อนเคยเป็ นโรงงานน้ าตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุ มจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปั จจุบนั ยัง
ได้รับคัดเลือกให้เป็ นมรดกล้าค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์ กนั ไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)
- ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุ ยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้
เปลี่ยนชิ่อเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์
รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่า
- สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็ นหัว ใจหลักของเมือง ด้ว ยเป็ นสวนที่ แบ่งเมือง
ออกเป็ นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสาหรับเป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สาคัญต่างๆของ
เมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ต้ งั อยูท่ างตะวันตกของสวน เป็ นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ าพุ
และงานประติ มากรรมกลางแจ้งต่ างๆ นอกจากนี้ ยังเป็ นสถานที่ สาหรับ จัด งานเทศกาลสาคัญ ต่ างๆของเมือ ง
อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็ นต้น
- ตึก JR TOWER สูงที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยูต่ ิดกับสถานีเจอาร์ซปั โปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสิ นค้า, โรงแรม,
โรงภาพยนตร์ , ศูน ย์อาหาร อีกทั้งเป็ นย่านชุ มชน มีร้านรวงมากมายทั้งบนดิ นและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่ อดัง ห้าง
อิเล็กทรอนิกส์ช้นั นา ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรี ยกได้ว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง
**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนาการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน****
เที่ยง-คา่
 อิสระอาหารกลางวันและคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็ นการรบกวนเวลาเทีย่ วของท่ าน
 พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรื อเทียบเท่า https://tmarkcity.com
วันที่ 5 สนามบินชิโตะเสะ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
เช้า
 บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชาระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตะเสะ
10.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 671
15.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

--------
ในกรณี ที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล้ท์เดินทางภายในประเทศ หรื อระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั
ทางบริ ษทั ฯ กรุ ณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ :
1) ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่หอ้ งพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่
มีน้ าดื่มในห้อง
2) เมนู อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิ ด
หรื อด้ว ยเหตุ ผลอื่น ๆ โดยที่ ไม่ต ้องแจ้งให้ท ราบล่ว งหน้า แต่ ท างบริ ษ ัท จะคัด สรรค์ในสิ่ งที่ ให้ก ับ ลูก ค้าเสมอ โดย
สมเหตุสมผล
3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็ นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกาหนดให้ รถบัสที่
ใช้สาหรับบริ การนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริ การได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชัว่ โมง/วัน)
ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริ ษทั จะต้องนาคณะเข้าสู่ที่พกั ในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น. เพื่อไม่เป็ นการผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น

อัตราค่าบริ การ ** ไม่มีราคาตั ๋วเด็ก **
กาหนดการเดิ นทาง

ผู้ใหญ่
อายุตา่ กว่า 12 ปี อายุตา่ กว่า 12 ปี
(2-3 ท่าน/ห้อง)
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ผู้ใหญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ ม

23 – 27 มกราคม 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
22 – 26 มีนาคม 2561

39,900
40,900
39,900

6,500
6,500
6,500

วิธีการชาระเงิน

ชาระมัดจา ท่านละ 15,000 บาท

 กรณี ไม่ใช้ตวั๋ ลด 20,000 บาท (ก่อนทาการจองให้ติดต่อสอบถามกับพนักงานขายทุกครั้ง)
 แฟกซ์หรื ออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสารองที่นงั่ (หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้ งาน 6 เดือนขึน้ ไป)
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ บริษัทฯขอเก็บค่าทัวร์ ท้งั หมด ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (ตัว๋ กรุ๊ ป)
 ค่าน้ าหนัก กระเป๋ าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกาหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่ องบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ
 ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนาเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริ ษทั ประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงครึ่ งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปบริ การ สาหรับพนักงานบริ การ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ , ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ, พนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าธรรมเนียม น้ ามันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรี ยกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ที่ลูกค้าต้องการใบกากับภาษี)
 ค่าปรับสาหรับกระเป๋ าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)
การยกเลิก และการเปลีย่ นแปลง
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสาคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด หากไม่ได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 ช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดต่อเนื่อง
ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้น
 การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริ ษทั
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทาการหรื อก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ท้งั หมด
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน
คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดในทุกกรณี
ยกเว้น กรุ๊ ปที่ เดิน ทางช่วงวัน หยุดหรื อเทศกาลที่ ตอ้ งการันตี มดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีก ารการันตีค่ามัดจาที่พกั
โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีก ารคื น เงิ น มัด จ า หรื อค่ าทัว ร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่ าตั๋ว เป็ นการเหมาจ่ ายใน
เที่ยวบินนั้น
เงื่อนไขอื่นๆ
- รายการทัว ร์ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นการเดิ น ทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ ต้อ งแจ้งให้ท ราบล่ ว งหน้า แต่ ท างบริ ษ ัท จะยังคงรั ก ษา
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญ
- ขอสงวนสิ ทธิ์ในการขายหรื อไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรื อ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรื อ ท้องอ่อนหรื อท้องแก่มาก หรื อ มีเด็กอายุ
1-2 ปี หรื อ คนพิการ หรื อ พระภิกษุสงฆ์ หรื อ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่ วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสร้างความสุ ขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรื อเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
- ขอสงวนสิ ทธิ์ ปฏิ เสธความรั บผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดกับ ชีวิต ร่ างกาย การเจ็บป่ วย การถูก ทาร้ าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สู ญหายใน
ทรัพย์สินหรื ออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม
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- กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน เมื่อท่านตกลงชาระเงิน
ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้ งั หมดแล้ว
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ัด ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผู ้
จัดกากับ
- อัตราค่าบริ การคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริ การในกรณี
ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรื อมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ย นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ ปที่ท่านจองทัวร์ ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณี จานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจานวนตามที่กาหนดไว้ หรื อสายการบินแจ้งยกเลิกบิน
ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่าทัวร์ ให้ท่าน แต่ทางบริ ษทั จะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่าน
จะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยืน่ ขอวีซ่า)
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรื อการล่าช้าของสายการ
บิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออานาจการควบคุมของ
บริ ษทั ฯ และเจ้าหน้าที่น้ นั ๆ ที่จะส่ งผลทาให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย ไม่ว่าใน
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส ค่าเสี ยความรู ้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริ ษทั จ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
- บริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออก
เมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึ่ งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
บางส่ วนหรื อทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ ท่านอื่นๆ
รวมถึ งไกด์จะไม่ สามารถรอท่ าน ณ สนามบิ น ได้ จาเป็ นต้องออกเดิ นทางตามโปรแกรมที่ วางไว้ แต่ ทางตัว แทนบริ ษ ัท ฯจะทาหน้า ที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทาการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
- เนื่ อ งจากตั๋วเครื่ อ งบิ น ชุ ด นี้ เป็ นตั๋ว ราคาพิ เศษ (ตั๋ว กรุ๊ ป ) ต้อ งเดิ น ทางตามวัน ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้บ นหน้าตั๋ว เท่ า นั้น จึ งไม่ ส ามารถยกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าทางบริ ษทั ได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้
(ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเ้ ดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ น
ไปแล้ว จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยูก่ บั สายการบินเท่านั้น)
- บริ ษทั ฯทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรี ยกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรื อบริ ษทั ขนส่ งเมื่อเกิดการสู ญหายของสัมภาระระหว่าง
การเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสู ญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้องขอคืนค่าบริ การได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้ อมคณะทัวร์ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้ ไม่
สามารถนามาขอคืน เงินได้ค่ าบริ การที่ ท่านชาระกับทางบริ ษ ัทฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริ ษทั ฯได้ชาระให้ก ับบริ ษ ัท ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่ งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอ
คืนค่าบริ การไม่ได้บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือ
และคานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าส่ วนมากเป็ นสาคัญ

TOUR CODE : AH19-IAW-JP06 HOKKAIDO SNOW WINTER-5D3N-TG-(JAN-MAR)S39900

หน้า

7

