“สะสมไมลกับกลุม Star Alliances 50 %”
กําหนดวันเดินทาง 01 - 05 ธันวาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.

23.45 น.

เที่ยง
บาย

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ (เกาะฮอกไกโด)

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประคู 2 เคานเตอร C โดยสายการบินไทย (TG)
พบกับเจาหนาที่ที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกแกทาน
หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้น
เครื่อง ดังนั้นผูโดยสารจําเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 1 ชั่วโมง
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 670
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาทองถิ่นตางจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง
08.30 น.

HOK01

(2) ชิโตเซ - โนโบริเบทสึ - บอโคลนเดือดจิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง
( เคเบิ้ล ) – ฟารมหมีสีน้ําตาล – นิเซโกะ

ถึง สนามบิ น ชิ โตเซ “เมื อ งซั ป โปโร” ประเทศญี่ ปุ น ถื อ ว าเป น เมื อ งใหญ อั น ดั บ ที่ 5 ของญี่ ปุ น และเป น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด ... ผานพิธีศุลกากรและตรวจ
คนเขาเมือง นําทานเดินทางสู “โนโบริเบทสึ” เมืองที่มีชื่อเสียงดานบอน้ําพุรอนประจําภูมิภาคฮอกไกโด เพื่อ
นําทานชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” เปนหุบเขาที่งดงาม ตั้งอยูเหนือยาน
บอน้ํารอนโนโบริเบทสึ เปนบอโคลนเดือดที่ธรรมชาติไดสรางสรรคขึ้นอุดมไปดวยแรกํามะถัน ซึ่งเกิดจาก
ความรอนใตพิภพเผาผลาญกํามะถันแลวพวยพุงขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเปนแอง…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง” (Mt. Showa Shinzan) (ในกรณีที่อากาศเอื้ออํานวย) ... เปนภูเขา
ไฟที่เกิดขึ้นใหม มีอายุนอยที่สุดในประเทศญี่ปุน เกิดขึ้นมาเพียง 2 ป ภายหลังการ
เกิด แผน ดิน ไหวและการระเบิ ด ของภู เขาไฟอุ สุ ในป 1943 ป จจุ บั น ยังคงมี ค วั น
กํามะถันลอยอยูเหนือปลองภูเขาไฟ ภูเขาไฟแหงนี้ตั้งอยูใกลกับภูเขาไฟอุสุ นําทาน
เปลี่ยนประสบการณ ขึ้นกระเชาไฟฟาชมวิวทิวทัศน ซึ่งทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม

ค่ํา

ของทะเลสาบโทยะ ภู เขาโยเท ภู เขาไฟอุ สุ เองได จ ากภู เขาไฟอุ สุ เอง... นํ าท านชมแหล ง อนุ รั ก ษ “หมี
สีน้ําตาล” พันธุหมีที่หาไดยากในปจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมูเกาะคูริน
เทานั้น ... ภายในศูนยอนุรักษฯ จะมีพื้นที่สรางบรรยากาศที่จําลองใกลคลายคลึง
กับธรรมชาติ สําหรับหมีสีน้ําตาลที่อยูอาศัยมากกวารอยตัวตื่นตากับความนารัก
ของน อ งหมี ตั ว เล็ ก ที่ มี อ ายุ ตั้ งแต 2 ขวบจนถึ ง หมี ตั ว โตอายุ 12 ขวบ ... และ
ประหลาดใจกับหมีแสนรู ที่ทําทาทางตลกๆ ใหทานชม เชน ยกมือไหวหรือนอน
ยกขารอขอแอปเปลหรือกวักมือเรียก เพื่อแลกกับการไดกินแอปเปลหรือคุกกี้ ...อิสระใหทานไดเพลิดเพลิน
กับความนารักของเหลาหมีสีน้ําตาล พรอ มบันทึกภาพความนารักตามอัธยาศัย… สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางสู “เมืองนิเซโกะ” เมืองเล็กๆ อยูระหวางภูเขา Niseko Annupuri และภูเขา Yotei เมืองนี้เปนแหลง
สกี รีส อร ท ที่นิ ย มกั น มากที่ สุ ดในญี่ ปุ น เพราะมี หิ ม ะคุ ณ ภาพดีต ามธรรมชาติ ที่ เป น ปุ ยฝอยละเอี ยดหรื อ
Powder Snow ซึ่ งเหมาะแก ก ารเล น สกี กิ จกรรมอื่ น ๆ ในฤดู ห นาว นอกจากนี้ ยังมี ภู มิทั ศ น ที่ ส วยงาม ...
สมควรแกเวลานําทานเขาโรงแรมที่พัก ..อิสระใหทานไดผอนคลายกับการอาบน้ําแรธรรมชาติที่อุดมไปดวย
แรธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆ จึงเชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ สวยงามและชวยให
ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
^_^ หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ “การอาบน้ําแรธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแร
ในไสตลญี่ปุนใหทานไดพักผอนอยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไข
เจ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง
นําทานเขาสูที่พัก NISEKO HILTON VILLAGE หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3) นิเซโกะ สกี รีสอรท - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑเครื่องแกวและ
กลองดนตรี - ชอปปง SAPPORO STATION

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสัมผัสกับประสบการณความสนุกสนานบนลานสกีที่ “นิเซโกะ” สกีรีสอรทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุน
โดยเปนที่รูจักจากหิมะที่เปนปุยนุม มีพื้นที่ธรรมชาติอันงดงาม ลูสกีกวางที่มีระยะทางยาว ทุงหิมะปกคลุม
สุดลูกหูลูกตา และกิจกรรมการเลนสกีที่เปนที่นิยมในหมูนักทอ งเที่ยว และ
สําหรับผูที่แสวงหาความนาตื่นเตน นอกลานสกี ซึ่งเปนจุดเดนที่ มักไมพบใน
สกีรีสอรทในพื้นที่อื่นๆ ของญี่ปุน โดยผูสนใจสามารถออกไปสํารวจพื้นที่
ธรรมชาติไดผานทางประตูพิเศษซึ่งมีกระจายอยูรอบๆ บริเวณรีสอรทตางๆ ...
อิสระใหเลือกมุมถูกใจกับการถายภาพเปนที่ระลึก หรือเพลิดเพลินกับประสบการณใหมกับกิจกรรมตางๆ

เที่ยง
บาย

ค่ํา

อีกมากมาย ดวยกิ จกรรมกลางแจงทามกลางหิ มะละลานตาและสนุ กสนานไปกับการเลน สกีทามกลาง
บรรยากาศแบบธรรมชาติที่ถูกโอบลอมไปดวยภูเขาและหิมะอันขาวโพลน กับกิจกรรมตางๆ มากมายบน
ลานสกี อาทิ กระดานเลื่อนหิมะ สโนวโมบิล สกี สโนวบอรด (มีใหบริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เทานั้น /
หากท านใดสนใจจะลองเล นสกีก็ส ามารถเชาชุดและอุ ป กรณ ได ราคานี้ ไม รวมค าเชาชุด อุป กรณ ส กี ครู
ฝกสอน และกิจกรรมตางๆ ภายในลานสกี) …จากนั้นนําทาน เดินทางสู “เมืองโอตารุ” ศูนยกลางการคาทาง
น้ําที่โดดเดนที่สุดในเกาะฮอกไกโด ... ระหวางทางทานจะไดเพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติ
และภาพวิถีชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงายของญี่ปุน ... ถึงเมือ ง “โอตารุ” เมืองที่ทานจะไดซึมซับกับภาพ
บรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งวาเดินอยูในเมืองเวนิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท า นแวะชม “คลองโอตารุ ” ที่ มี ค วามยาว 1,140 เมตร และเชื่ อ มต อ กั บ อ าวโอตารุ ซึ่ ง ในสมั ย ก อ น
ประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนสงทางเรือเฟองฟู คลอง
แหงนี้ไดถูกใชเปนเสนทางในการ ขนสงสินคา จากคลังสินคา ในตัว
เมืองโอตารุออกไปยังทาเรือบริเวณปากอาว ...ใหทานเดินเลน พรอม
ถายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเกาแก ริมคลองและวิวทิวทัศนที่สวยงาม
... จากนั้นนําทานถายรูปเปนที่ระลึกกับ “นาฬิกาไอน้ําโบราณ” สไตลอังกฤษ ที่เหลืออยูเพียง 2 เรือนบนโลก
เท านั้ น ... ซึ่ งเป นของขวั ญ จากเมื อ งแวนคู เวอร ประเทศแคนนาดามอบให กั บเมื องโอตารุ ... นาฬิ กาจะมี
เสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาทีและจะพนไอน้ําออกมาทุกๆ ชั่วโมง เหมือนกับนาฬิกาไอน้ําอีกเรือนที่ลอนดอน
... อิสระใหทานเดินชมไดตามอัธยาศัย ... พรอมนําทานชื่นชมความงดงามของศิลปะที่ “พิพิธภัณฑเครื่องแกว
และกลองดนตรี” ทานจะไดตื่นตากับเครื่องประดับและตกแตงที่ทํามาจากแกว มากมายหลากหลายรูปแบบที่
งดงามยิ่งนัก ... หรือจะเลือกชม “กลองดนตรี” รูปแบบตางๆ ที่บรรเลงเพลงอัน
แสนไพเราะ พรอมทั้งชม “การสาธิต” การผลิต เครื่องแกวดวยชางผูชํานาญการ
... อิสระใหทานได “เลือกซื้อเลือกชม” สินคาที่ผลิตจากเครื่องแกวตางๆ ติดไม
ติดมือฝากคนทางบาน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูเมือง “ซัปโปโร” เมือง
หลวงของเกาะฮอกไกโด...เพื่อนําทานชอปปงตอที่ “JR TOWER” หางสรรพสินคา ขนาดใหญและโรงแรมที่
สรางเชื่ อ มต อ กั บสถานี รถไฟซั ปโปโร (JR SAPPORO STATION) มี ร านค ากว า 600 ร าน โรงภาพยนต ,
โรงแรม และจุดชมวิวที่ชั้นสูงสุดชั้น T38 (ไมรวมคาเขาชม) ที่สามารถชมวิวเมืองซัปโปโรได 360 องศา ซึ่ง
หากวันไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นไดไกลถึงทาเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เลน
สกีอันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะและสามารถชมวิวชวงกลางคืนที่มีความงดงามเปนพิเศษ..
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พัก NEW OTANI INN SAPPORO หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(4) ซับโปโร - ตลาดโจไก - โรงงานช็อกโกแล็ต - อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา ศาลเจาฮอกไกโด – ชอปปงทานนูกิโคจิ – มิตซุย เอาทเล็ท

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู “ตลาดโจไก” ประกอบดวยรานคา และรานอาหารกวา 80 ราน เรียงรายตลอดบล็อกขึ้นไป
นอกตลาดขายส ง ซั ป โปโร (Sapporo’s Central Wholesale Market) เป น
หนึ่ งในตลาดที่ ใหญ ที่ สุ ดของเมือ ง รานคาต างๆ จําหน ายอาหารทะเลเป น
สวนใหญ เชน ปู หอยเมนทะเล ไขปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล และยัง
มีผลผลิตอื่นๆในทองถิ่น เชน ขาวโพด แตงโม และมันฝรั่งตามฤดูกาล สินคาที่ตลาดแหงนี้มีราคาเหมาะสม
ไมแพงมากนัก เชนเดียวกันกับตลาดอื่นๆ ทั่วประเทศญี่ปุน อาหารทองถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ อาหารทะเลสดๆ เสิรฟ
พรอมขาว เรียกวา donburi ... นําทานเดินทางสู “โรงงานช็อกโกแล็ต” สิ นคาขึ้ นชื่ออีกอยางของฮอกไกโด
เนื่องจากเปนแหลงเพาะพันธุ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาติทําให “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกลอมไมแพช็อกโกเแล็ตจากประเทศสวิสเซอรแลนด
เลยก็วาได ... ภายในโรงงานแหงนี้มีการจัดแสดงอุปกรณการผลิตตั้งแตยุคแรกเริ่ม แบบจําลองโรงงาน ทานจะ
ไดชมขั้นตอน กระบวนการ การผลิต และสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินคาไดอยางจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู “อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา” สรางขึ้น ในป ค.ศ. 1888 สถาปตยกรรมของอาคารนี้ถือเปน
สัญลักษณแหงเมืองซัปโปโร ทําใหนักทองเที่ยวทองถิ่นและตางชาติรูจักกันอยางแพรหลายสไตล การสราง
ของโดมแปดเหลี่ยม ... นํามาจากที่ทําการรัฐแมสซาซูเสททในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่ออกแบบอาคารนี้
เปนสถาปนิก ทองถิ่น และสรางอาคารนี้โดยใชวัสดุภายในประเทศ อาคารนี้ เคยเปนอาคารที่ใหญและสูง
ที่สุดในประเทศญี่ปุน และเปนสัญลักษณของรัฐบาลเมจิ แตตอมาถูกไฟไหม ทําใหตองสรางขึ้นมาใหม ในป
ค.ศ. 1911 ปจจุบันถูกอนุรักษไวใหเปนสมบัติที่มีความสําคัญทางดานวัฒนธรรม และสําหรับจัดงานเลี้ยง
ตอนรับบุคคลที่สําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุน. นําทานเดินทางสู “ศาลเจาฮอกไกโด” หรือเดิมชื่อ “ศาล
เจาซัปโปโร” เปลี่ยนเพื่อ ใหสมกับความยิ่งใหญของเกาะมือง ฮอกไกโด ...
ศาลเจาชินโตนี้คอยปกปกษรักษาใหชนชาวเกาะฮอกไกโด มีความสงบสุข
ถึงแมจะไมไดมีประวัติศาสตรอันยาวนานเกาแกนับพันปดังเชนภูมิภาคคัน
โต ... แตที่นี่ก็เปนที่สําหรับใหคนทองถิ่นไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิต
อยู ณ ศาลเจาแหงนี้ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจสืบไป ...สมควรแกเวลานําทานชอปปง ณ ถนนคนเดินในรม
อันเกาแก กวา 130 ป ของเมืองซัปโปโร “ทานุกิ โคจิ” ที่มีความยาวกวา 900 เมตร รานคามากมายนับ 200
รานที่ใหทานเดินเลือกซื้อสินคาตางๆอยางจุใจอาทิ เชน รานสินคา 98 เยน รานรองเทาและกระเปาราคาถูกที่

มีใหเลือกหลากหลายแบบที่เริ่มตนราคาตั้งแต 1050 เยน รานขายเครื่องสําอาง
รานขายอุปกรณ
เกี่ยวกับสุนัข รานขายผลไมพื้นเมือง รานเกมส รานขายเสื้อผา รานอาหาร ฯลฯ...จากนัน้ นําทานชอปปงตอที่
“มิตซุย เอาทเล็ท” แหลงชอปปงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุนที่รวบรวมของแบรนดเนมชั้นนําราคาพิเศษ
ให ทานไดเพลิ ดเพลิ นกับ การเลือ กซื้ อ สิ นคาชื่อ ดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Coach ,
G2000 เปนตน
อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย(ไมรวมคาบริการ)
นําทานเขาสูที่พักที่พัก AIR TERMINAL HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

10.45 น.
16.45 น.

(5) สนามบินชิโตเซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบเรียบ เพือ่ เตรียมเดินทางไปสนามบิน)
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู “สนามบินชิโตเซ”
ออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ โดยเทีย่ วบิน TG 671
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน
*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาทีม่ ีวัตถุประสงคเพือ่ ทองเที่ยวหรือสํารวจเสนทางเทานัน้ หากทานถูกเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญีป่ ุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลที่อยูน อกเหนือความรับผิดชอบ
ของทางบริษัท ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการทีจ่ ะคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นแกทา น ***
***หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน***

...โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทกุ ครั้งเพื่อประโยชนแกตัวทานเอง...

กําหนดวันเดินทาง 01 - 05 ธันวาคม 2560
อัตราคาบริการ

ราคาตอทาน รวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญ
ทานละ
46,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
ทานละ
42,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
ทานละ
42,900.- บาท
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม) ทานละ
35,900.- บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทานละ
6,000.- บาท
กรุณาอานเงือ่ นไขดานลางกอนชําระมัดจําทุกครั้ง และรบกวนสงสําเนาพาสปอรตกอนการเดินทาง 15 วันนะคะ
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ
 คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือระดับเดียวกัน
 คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดระบุไวในรายการ
 คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปขึ้นไป คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 50%)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม // คาทําหนังสือเดินทาง
 คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
 คาธรรมเนียมวีซาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
 ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 21 วัน
การยกเลิกและคืนคาทัวร
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด
4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด

6.ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.กรณีที่ทานมีความประสงคจะยื่นวีซาและฟงผลวีซาหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ไดดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแลว ถาวี
ซาไมผาน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคาตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตจะขึ้นอยูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแต
ละกรุป)
8.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือ
ปญหาอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแกไขและคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของทานเปนสําคัญที่สุด
2. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนั้นใหแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกคาในกรุปสงเลมพาสปอรตไมถึง 15 ทาน ทางสายการ
บินไทยจะไมรับจัดที่นั่งลวงหนา (PRE CHECK IN) อาจตองนั่งแยกกันทั้งกรุป แตทางบริษัทจะพยายามจัดใหสมาชิก
แตละบานไดนั่งดวยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี
6. หากทานที่ตองออกตั๋วเครื่องบินภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
7. สําหรับการเดินทางชวงปใหม เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุน อาจเจอปญหารถติด คนแนนตามสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ รานอาหารคนเยอะ หรือในชวงฤดูหนาวฟามืดเร็ว รวมถึงชวงปใหมรานคาจะปดบางสวน รานอาหาร
ปดเร็วกวาปกติ ขอใหทานทําความเขาใจกอนจองทัวร
8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุนหองพักมีขนาดคอนขางเล็ก เรียนแนะนําวาใหจองหองพักสําหรับ 2-3 คน / หอง หากทาน
จองหองแบบเด็กไมเสริมเตียงแลวตองการเปลี่ยนภายหลังอาจไมมีหองวาง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา
9. โรงแรมในญี่ปุนไมมีบริกรยกกระเปา ขอความรวมมือจากทุกทานดูแลกระเปาของตัวทานเอง บางโรงแรมที่อยูในเมือง
ถนนคอนขางแคบ รถบัสไมสามารถจอดหนาโรงแรมไดจําเปนตองลากกระเปาไปเองจนถึงโรงแรม
10. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน
11. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

