เยือนญี่ปนดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด
อาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่ มดํา่ กับความงามของเมืองโอตารุ
เพลิดเพลิ นไปกับความน่ารักฉลาดแสนรูข้ องหมีสีน้ าํ ตาลนับ 100 ตัว
ช้อปปิ้ งกันแบบจุใจ MITSUI OUTLET

.

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
เดินทาง 3-7/ 10-14 / 16-20 พฤศจิกายน 2560

ราคาเพียง 29,999.- บาท

วันแรก
23.30 น.

กรุงเทพฯ – สนามบิ นสุวรรณภู มิ
พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภู มิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิ น HONG
KONG AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็ คอิน

วันแรก
04.00 น.
08.05 น.
09.15 น.

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิ โตเสะ-ฮอกไกโด-ช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ
เดินทางบิ นลัดฟ้าสู่ ฮ่องกง โดยเที่ ยวบิ น HX774 (มี จอส่วนตัวทุ กที่ นง)
ั่
ถึ งสนามบิ น CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมื องไทย 1 ชม.)
เดินทางสู่ ญี่ปุ่น โดยเที่ ยวบิ น HX690 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(มี จอส่วนตัวทุ กที่ นง)
ั่
เดินทางถึ ง สนามบิ นชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลั งจากผ่ านขั้น ตอนการตรวจ
คนเข้าเมื องของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งซั ป โปโร เมื อ งหลวงของเกาะ
ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมื องซัปโปโรมี ลั ก ษณะคล้ ายตาราง
หมากรุกซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่ บ้านและเมื องทัว่ ไปในญี่ปุ่นซึ่ งได้รับ คําแนะนํ าและพัฒ นา
จากผู ้เชี่ยวชาญชาวอเมริกนั ดังนั้นผังเมื องจึงถู กออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ ยมผื น ผ้ าตามพื้ นฐานการ
วางผังเมื องของอเมริกา จากนั้น นําท่ านช้อปปิ้ งที่ ทานุกิโคจิ เป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งอาเขตบนถนน
คนเดินที่ มีหลังคามุ งบังแดดบังฝนและหิมะ มี ความยาว 7 บล็ อกถนน มี รา้ นค้าตั้งเรี ย งรายอยู่
กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวัน ออก-ตะวัน ตกอยู่ ระหว่ างสถานี Subway Odori และ
Susukin **อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า**
TOYA ONSEN HOTEL HANABI หรือ TOYA KANKO HOTEL ระดับเที ยบเท่ า

15.10 น.

ที่ พกั
วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

หุ บเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ – นั ่งกระเช้ า ไฟฟ้ า สู่ ภู เ ขาไฟอุ สุ ซ าน – สวน
หมี โชวะชิ นซัง - มิ ตซุ ย เอ้าท์เล็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ โนโบริเบทสึ”เมื องที่ เป็ นเมื องตากอากาศชื่อดังแห่งหนึ่ งของญี่ปุ่น มี
ชื่อเสี ยงด้านออนเซ็ น เป็ นเมื องที่ เหมาะสําหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็ นเป็ นอย่ างยิ่ ง นํา
ท่ านชม หุ บเขานรกจิโกกุดานิ เกิดจากภู เขาไฟที่ ยังไม่ ดบั ก่อให้เกิดนํ้าพุรอ้ นและบ่ อโคลน
เดือดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําท่ านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่ งภู เขาไฟที่ มีเกาะใหญ่อยู่ ตรงกลาง จากนั้ น นํ า
ทุ กท่ าน นังกระเช้
่
าไฟฟ้ าสู่ภูเขาไฟอุ สุซ าน เป็ นภู เขาไฟที่ ทํ าให้เกิ ดทะเลสาบโทยะขึ้ นมา
จากหลักฐานพบว่า ภู เขาไฟลู ก นี้ มี ก ารปะทุ ขึ้ นมาทุ ก ๆ 20-50 ปี ดังนั้ น จึ งทํ าให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงภุ มิทัศน์ของพื้ นที่ แถบนี้ อย่ างต่อเนื่ อง ล่ าสุ ดมี การปะทุ ไปเมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 บน
ยอดเขาจะเห็นปากปล่ องภู เขาไฟที่ ยังคุกรุ่ นมี ควันสี ขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่ กบั สภาพ
อากาศ) จากนั้นนําท่ านสู่ สวนหมี โชวะชิ นซังเพื่อชมความน่ ารักฉลาดแสนรูข้ องหมี สี น้ ํ าตาล
นับ 100 ตัว ที่ ใกล้สูญพันธุ ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเท่ านั้ น
ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมี สีน้ าํ ตาลนี่ ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอี กด้วย

พักที่
วันที่ สี่
เช้า

จากนั้นนําท่ าน ช้อปปิ้ งที่ มิตซุ ย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชัน่ ทั น สมั ย แหล่ ง
รวมพลของสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ โลกประกอบด้ว ยแบรนด์ดังถึ ง 128 แบรนด์ อาทิ
เช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพีย บพร้อ มด้ว ยสิ น ค้าสํ าหรับ ทุ ก คนตั้งแต่ สิ น ค้า
แฟชัน่ หญิงชาย และเด็ก จนถึ งอุ ปกรณ์กีฬา และสิ นค้าทัว่ ไป นอกจากนี้ ภายในห้าง ยั งมี ศูน ย์
อาหารขนาดใหญ่ ที่ จุได้ 650 ที่ นงั ่ และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่ งเป็ นพื้ นที่ ที่ มี สิ น ค้า
ท้องถิ่ นและสิ นค้าจากฟาร์มสดมาขายอี กด้วย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้ อสินค้า
โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน
เมื องโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ เ ครื่ อ งแก้ว – พิ พิธ ภั ณฑ์ กล่ อ งดนตรี - DUTY
FREE - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุ ฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ เมื องโอตารุ ซึ่ งถื อ เป็ นเมื อ งท่ าที่ มี บ รรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ก
รวมถึ งการตกแต่งของบ้านเรือนนั้น ส่ วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ ตะวัน ตกเนื่ อ งจากใน
อดีต เมื องโอตารุได้รบั อิ ทธิ พลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ ปุ่นและประเทศในแถบ

เที่ ยง

ยุ โรป อิ สระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมื องเลี ยบคลองโอตารุ อั น สวยงามน่ าประทั บ ใจ
คลองโอตารุเป็ นคลองที่ เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่ อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้ น ทาง
ขนถ่ ายสิ นค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมื อง ภายหลังเลิ กใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ ง เป็ นถนนสํ าหรับ
นักท่ องเที่ ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่ งเป็ นอาคารอิ ฐสี แดงจึงกลายเป็ นสั ญลั ก ษณ์ ข องเมื อ ง และได้
ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึ กนัน่ เอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่ านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่ างๆ จึ งทํ าให้เครื่ อ ง
แก้วที่ ออกมามี รูปแบบและสี ที่แตกต่างกัน จากนั้ น นํ าท่ านชม พิ พิธ ภั ณฑ์ กล่ อ งดนตรี ซึ่ งมี
อายุ เกือบร้อยปี ท่ านสามารถชมกล่ องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ ถู ก สะสมมา
จากอดีตจนถึ งปั จจุบัน อี กทั้งยังสามารถเลื อกคิดแบบทํากล่ องดนตรีในสไตล์ข องตัว เองขึ้ นมา
เป็ นที่ ระลึ กหรือเป็ นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

คํา่

จากนั้นนําท่ านช้อปปิ้ งสิ นค้าเครื่องสําอางค์ อาหารเสริ ม เครื่ อ งประดับ คุ ณ ภาพดี ที่ ร้านค้า
ปลอดภาษี DUTY FREE อิ สระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่ ณ ณ ภัตตาคาร พิเ ศษกั บ เมนู บุ ฟเฟ่ ต์ป้ ิ งย่ า งปู 3 ชนิ ด และอาหาร
ทะเลนานาชนิด อาทิ เช่ น ปู ซูไว ปู ขน ปู ทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุ ้งทะเล ซาชิ มิ
สดๆ และซู ชิหน้าต่างๆ

พักที่

โรงแรม APA HOTEL & RESORT SAPPORO ระดับเดียวกัน

วันที่ หา้
เช้า

ศาลเจ้าฮอกไกโด– ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจําเกาะฮอกไกโด ของศาสนาชิ น โต ที่ ส ร้างตั้งแต่ ปี
1871 ซึ่ งแต่เดิมศาลเจ้านี้ มี ชื่อว่าศาลเจ้าซั ป โปโร และชาวฮอกไกโดต่ างให้ความเลื่ อ มใส
ศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็ นที่ สถิ ตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู ้พิทั ก ษ์เกาะฮอกไกโดและคอย
ปกปั กษ์รกั ษาชาวเมื องบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุ กเบิ กดินแดนแห่งนี้ ดังนั้ น คนท้ อ งถิ่ นจึ งนิ ย มไป
สักการะไม่ ขาดสาย เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจ

กลางวัน
บ่ าย
14.55 น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทุ กท่ านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
นําทุ กท่ านเหิรฟ้ากลับสู่ ฮ่องกง โดยเที่ ยวบิ น HX693 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
(มี จอส่วนตัวทุ กที่ นง)
ั่
ถึ งสนามบิ น CHEK LAP KOK เกาะฮ่ องกง
นําทุ กท่ านเหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ ยวบิ น HX767 บริการอาหารและเครื่ อ งดื่ ม บน
เครื่อง (มี จอส่วนตัวทุ กที่ นง)
ั่
เดินทางถึ งสนามบิ นสุ วรรณภู มิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

20.20 น.
02.00 น.
03.55 น.

******************************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุ กท่ านที่ ใช้บริการ *** คณะยื นยันการเดินทางที่ 15 ท่ านมี หวั หน้าทัวร์

อัตราค่าบริการ“
ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
กําหนดการเดินทาง
ห้องละ
เด็กมี เตียง
เด็กไม่ มีเตียง
2-3 ท่ าน (เด็กอายุไม่เกิน12ปี ) (เด็กอายุไม่เกิน12ปี )
03-07 พฤศจิกายน 2560 29,999
29,999
29,999
10-14 พฤศจิกายน 2560 29,999
29,999
29,999
16-20 พฤศจิกายน 2560 29,999
29,999
29,999

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่ รวม
ตัว๋
10,000 21,999
10,000 21,999
10,000 21,999

*หมายเหตุ กําหนดการเดินทาง 16-20 พ.ย. 2560 อ้างอิงไฟล์ทด้านล่างตามนี้*
HX762 BKK-HKG 03.30 – 07.05
HX690 HKG-CTS 12.00 – 17.55
HX691 CTS-HKG 16.10 – 22.00
HX761 HKG-BKK 23.50 – 02.25

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผโู ้ ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ค รบจํา นวนดังกล่ า ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 10,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
คื นมั ด จํา ทั้ งหมด เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท ฯ ได้ชํ า ระค่ า ตั ๋วเครื่ อ งบิ นเต็ ม ใบให้ กับ สายการบิ นเป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษี น้ าํ มันที่ ยงั มิ ได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ 1. ตัวเมื
๋ ่ อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิ น
2. ไม่ มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ ประสงค์จะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน ไม่ ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุ รกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมื อง เพื่อยืนยันการมี คุณสมบัติการเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตัวเครื
๋ ่องบิ นขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิ่งที่ ยืนยันว่าท่ านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่ อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างที่ พาํ นักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่ อ ที่ อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่ พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น (เช่ น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่ พาํ นักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.ไม่ เกิน2ชิ้ น /ท่ าน
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่ า จ้ า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อย บริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผู ้ ที่
ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่ เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้ก ลั บ มาใช้วี ซ่ า
ผู ้เดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่ านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าทํ าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่ าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มิ นิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่ ม นอกเหนื อ รายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่ จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่ านเพื่อสํารองที่ นงั ่

2. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อ ย 21 วัน
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของ
ท่ านถู กปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งทํ าในวัน เวลาทํ าการของทาง
บริษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่ าเป็ นวัน หยุ ดทํ าการ
ของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรื อ เลื่ อ นการเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
หรือเอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ ก
ที่ บริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลักษณ์อักษร ทางบริ ษัท ไม่ รับ
ยกเลิ กการจองผ่ านทางโทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2. กรณี นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ (ผู ้ มี ชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมลล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิ น คื น ที่ บ ริ ษัท อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นํ าเงิ น เข้า
ให้ครบถ้วน โดยมี เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่ าบริ ก ารที่ ชําระ
แล้ว ***ในกรณีที่วนั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่ น้อ ยกว่ า
45 วัน
2.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อ ยละ 50 ของค่ าบริ ก ารที่ ชําระ
แล้ว
2.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาํ ระแล้วเนื่ อ งในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ ยวให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสํารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ ตอ้ งการันตีมัดจําหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรื อ เที่ ย วบิ น เหมาลํ า Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ ต่ างประเทศ จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มั ดจํา
หรือค่าบริการทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมลล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งทํ าในวัน เวลาทํ าการของทาง

บริษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและวันหยุ ดนัก ขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อ ว่ าเป็ นวัน หยุ ดทํ าการ
ของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ไ ด้ร่ว มเดิ น ทางหรื อ ใช้บ ริ ก ารตามที่ ระบุ ไ ว้ใ นรายการ ไม่ ว่ า
บางส่ วนหรือทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษัท จะไม่ คืน เงิ น
ค่าบริการไม่ ว่าบางส่ วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่ อ งเที่ ย วร่ ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ ว งหน้ าอย่ างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง
สําหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่า และอย่ างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสํ าหรับ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห าก
ทางนักท่ องเที่ ยวทุ กท่ านยิ นดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่ม จากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่ว มเดิ น ทางน้ อ ยกว่ าที่
ทางบริษทั กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่าเสี ย หายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา
นําหน้าชื่อ เลขที่ หนังสื อเดินทาง และอื่ นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ
เอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้ อ ง
กับสถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทา ง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะ
คํานึ งถึ งความปลอดภัย ของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ดชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ าใช้ จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษทั เช่น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน
การปฏิวตั ิ อุ บัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ย นแปลง
หรือการบริการของสายการบิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ท างบริ ษัท เสนอราคา
ดังนั้น ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอั ตรา

แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น การ
เปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มีอํานาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษทั กํากับเท่ านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ล ลิ ลิ ตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ า
สิ่ งของดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาํ หนดจะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้ าที่ โ หลดใต้ท้ อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กี ฬ าฯ จะต้อ งใส่ ก ระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มี กฎหมายห้ามนําผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ทํ ามาจากพื ช และเนื้ อสั ตว์ทุ ก ชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผั ก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่ จะมาจากสิ่ งเหล่ านี้ หากเจ้าหน้ าที่ ตรวจพบ
จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่ สูงมาก

