ทัวร์ญี่ปนุ่ บินดึก กลับกลางวัน (6D4N)
“JAPAN HOKKAIDO กระซิบรัก ใบไม้หลากสี”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์ เอเซียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครื่องสนามบินดอนเมือง (DMK)
23.55 – 08.40
DMK(กรุงเทพ) - CTS(ชิโตเสะ)
XJ 620
09.55 – 15.10
CTS(ชิโตเสะ)- DMK(กรุงเทพ)
XJ 621
**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(-/-/-)
21.00

23.55

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่น โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ620 บริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
** ท่ านสามารถโหลดกระเป๋ าสัม ภาระลงใต้ท้อ งเครื่อ งบินโดยมีน้ าหนั ก ไม่ เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น ) และ ถือ ขึ้น
เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้ าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ
ท่ าน (ตามเงื่อ นไขของสายการบิน ) กรณี ต้อ งการซื้อ น้ าหนัก กระเป๋ าสัม ภาระโหลดลงใต้ ท้อ งเครื่อ งบิน เพิ่ม
จาเป็นต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม **

วันที่ 2
08.40

ชิ โตเสะ – โนโบริ เบทสึ – หุบเขานรก จิ โกกุดานิ - สวนหมีโชวะ – กระเช้าอุสซุ งั ทะเลสาบโทยะ – นิ เซโกะ (พิ เศษ โรงแรมอาบน้าแร่ธรรมชาติ )

(-/L/D)

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** ทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นาเข้าสู่ทพ่ี กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบ็ตสึ (Noboribetsu) เป็นเมืองในกิง่ จังหวัดอิบุร ิ ในจังหวัดฮอกไกโด ของ

ประเทศญีป่ นุ่ จัดตัง้ ในฐานะตาบล เมือ่ ค.ศ. 1961 ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของนครซัปโปโร นอกจากนี้เมือง
ยังกินพืน้ ทีข่ องอุทยานแห่งชาติชโิ กะสึ - โทยะ บางส่วนด้วย เนื่องด้วยตัวเมืองเป็นเมืองทีต่ งั ้ อยูบ่ นปากแม่น้า
ั ่ 6 กิโลเมตร ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ โนะโบะริเบะสึ-ออนเซ็น ทีผ่ คู้ น
ดังนัน้ จึงมีพน้ื ทีค่ ่อนข้างแคบ ซึง่ ห่างจากชายฝงราว
สามารถเพลิดเพลินกับน้ าพุรอ้ นจานวนมาก โดยทีน่ ่เี ป็ นหนึ่งในรีสอร์ททีม่ ชี ่อื เสียงมากในประเทศญีป่ ่นุ และถือ
เป็น "เมืองน้าพุรอ้ น" ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในในฮอกไกโด ซึง่ สถานทีแ่ ห่งนี้ ยังเป็นทีต่ งั ้ ของ หุบเขานรก จิโกกุดานิ
นอกจากนี้ โนโบริเบ็ตสึ ยังเป็นทีต่ งั ้ ของอุทยานหมีสนี ้าตาล ซึง่ เป็นหมีเฉพาะถิน่ ของฮกไกโด ซึง่ หมีสนี ้าตาล ที่
ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนี้อกี ด้วย
นาท่านเดินทางสู่ หุบเขานรก จิ โกกุดานิ (Jikokudani) มีความหมายว่าหุบเขาผานรก หุบเขาผานรก แห่งนี้เกิด
จากภูเขาไฟซึง่ ยังไม่ดบั จึงก่อให้เกิดน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทย่ี งั คงอยูช่ วั ่
กัลป์ อุดมไปด้วยแร่กามะถันซึง่ เกิดจากความร้อนใต้ดนิ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กามะถันสีเหลืองเป็ น
จานวนมากสวยงามแปลกตาแบบทีไ่ ม่เคยพบเห็นทีไ่ หนมาก่อน
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

คา่
ที่พกั

ท่ า นเดิน ทางสู่ สวนหมี โ ชวะชิ นซั ง ปาร์ค (Showa Shinzan Park) น าท่ า นนั ง่ กระเช้ า อุ สุ ซัง (Usuzan
Ropeway) สู่ ภูเขาไฟอุสึ (Mt. Usuzan) (ขอสงวนไม่ขน้ึ ในกรณีทอ่ี ากาศไม่เอื้ออานวย) ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน
(Showa Shinzan) เป็ นภูเขาไฟทีเ่ กิดขึน้ ใหม่มอี ายุน้อยทีส่ ุดในประเทศญี่ป่นุ เกิดขึน้ จากการเกิดแผ่นดินไหวและ
ก่อตัวขึน้ บนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี สูง 290 เมตร ในระหว่างปี 1943-1945 สมัยจักรรพรรดิโชวะ ปจั จุบนั ยังคงมี
ควันกามะถันลอยอยูเ่ หนือปล่องภูเขาไฟ ตัง้ อยู่ใกล้กบั ภูเขาไฟอุสุ ปจั จุบนั อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็ น
อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ ให้ท่านชมและบันทึกภาพเป็นทีร่ ะลึก
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (Enoshima) เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่รปู วงกลม มีเส้นรอบวงยาวประมาณ 40
กิโลเมตร เกิดจากปากปล่องภูเขาไฟ ซึง่ เกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีมาแล้ว ซึง่ ทะเลสาบที่
เกิดจากระเบิดครัง้ นัน้ ได้แก่ ทะเลสาบชิค็อทสึ (Lake Shikotsu) ทะเลสาบคัททะระ (Lake Kattara) ทะเลสาบ
ฮังเง็ต สึ (Lake Hangetsu) และทะเลสาบโทยะ ในบรรดาทะเลสาบที่เกิด ขึ้น นั น้ ทะเลสาบโทยะ ถือ ว่ าเป็ น
ทะเลสาบที่มธี รรมชาติท่สี วยงามมากกว่าแห่งอื่นด้วยมีภูเขาไฟอยู่กลางทะเลสาบ รอบบริเวณทะเลสาบโทยะมี
แหล่งอาบน้าแร่ชนั ้ ดีให้ได้แช่กนั อีกด้วย และทะเลสาบแห่งนี้มคี วามพิเศษตรงทีน่ ้ าจะไม่แข็งตัวในช่วงฤดูหนาว ใน
ั ่ กรยาน หรือล่องเรือชมทิวทัศน์อนั งดงาม
หน้าร้อน อากาศก็เย็นสบาย เหมาะสาหรับเดินเล่น ปนจั
ได้เวลาอันสมควรพาทุกท่าน สู่โรงแรมทีน่ ิเซโกะ
บริ การอาหารคา่ ณ โรงแรมที่พกั
NISEKO NORTHERN ANNUPURI HOTEL หรือเทียบเท่า

่ า้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซงึ่ ชาวญีป
ื่
จากนน
ั้ อิสระให้ทา
่ นได้ผอ
่ นคลายก ับการแชน
่ ่ นมี
ุ ความเชอ
่
็
่
ว่าหากได้แชนา้ แร่ออนเซน ธรรมชาตินแ
ี้ ล้ว จะทาให้ผวิ พรรณเปล่งปลง่ ั สวยงาม และชวยให้
ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขน
ึ้

วันที่ 3

เช้า

นิ เซโกะ – โอตารุ –พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต
- DUTY FREE - อิ ออน มอลล์ –
(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอตารุ(Otaru) เป็นเมืองเล็กๆ ทีอ่ ยูท่ างตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโรห่างออกไป
ประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าเล็กๆ อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเป็นท่าเรือทีค่ กึ คักในช่วงครึง่ แรกของศตวรรษที่
20 เรือลาใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลาเล็กและลาเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมือ่ มีสงิ่ อานวยความสะดวกทีท่ นั สมัยมา
ขึน้ ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลาใหญ่โดยตรงได้เลย จนมาถึงช่วงปี ค.ศ.1980ทีบ่ ริเวณคลองแห่งนี้ได้รบั การ
บูรณะให้สวยงามขึน้ จนน่าเทีย่ วมากขึน้ ส่วนโกดังริมคลองต่างๆก็เปลีย่ นมาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี เี อกลักษณ์และ
ชื่อเสียง ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ (Otaru Canal) อันสวยงามน่าประทับใจ
คลองโอตารุเป็นคลองทีเ่ กิดขึน้ จากการถมทะเล สร้างเสร็จเมือ่ ปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือ
ใหญ่ส่โู กดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จงึ ถมคลองครึง่ หนึ่งเป็นถนนสาหรับนักท่องเทีย่ วแทนโกดังต่างๆ ซึง่ เป็น
อาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึกนันเอง
่
อิสระ
ให้ท่านเดินเล่นชมความสวยงามน่ ารักของ ถนนคนเดิ น คลองโอตารุ (Walk Street of Otaru Canal)
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี (Music Box Museum) ซึง่ มีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่อง
ดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายทีถ่ ูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจั จุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือกคิดแบบทา
กล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึน้ มาเป็นทีร่ ะลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อกี ด้วย
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Glass Museum) โดยการเปา่ แก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้
เครือ่ งแก้วทีอ่ อกมามีรปู แบบและสีทแ่ี ตกต่างกัน

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็ นศูนย์กลางของกิ่งจังหวัดอิชกิ ะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็ นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่ เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็ นหนึ่งในเมืองใหม่ท่สี ุดใน
ญีป่ ุ่น มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมือ่ ปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มีประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน ในช่วง
ต้นของยุคเมจิ ขณะนัน้ เพิง่ เริม่ ก่อตัง้ เขตการปกครองฮอกไกโด และซัปโปโรถูกเลือกเป็ นศูนย์กลางการจัดการ
และพัฒนา ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกา ทาให้ซปั โปโรถูกสร้างขึน้ บนพื้นฐานแบบอเมริกา
เหนือ จึงมีการสร้างระบบถนนแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory) ทีห่ มูบ่ า้ นอิชยิ ะซึง่ เป็นแหล่งผลิต ช็ อ กโกแลต ที่ ม ี
ชื่อเสียงทีส่ ุดของญีป่ นุ่ ท่านสามารถเลือกซือ้ ช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ ลาดไม่ได้เลยคือ ช็อ กโกแลตสีข าวแด่ ค น
รัก (ShIroi Koibito) ซึง่ เป็ นช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ุดของทีน่ ่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกกับบรรยากาศ
โดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหน
ไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ชมประวัตคิ วามเป็นมาของโรงงานอีกด้วย
นาท่านเดินทางสู่ ร้านค้า Duty Free ให้ท่านได้ซอ้ื ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสาอางค์ โฟ
มล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ
นาท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อิ ออน มอลล์ (Aeon Mall) เป็นห้างสรรพสินค้าทีน่ ิยมใน ห
มู่
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบทีท่ นั สมัยสไตล์ญป่ี ุ่น มีรา้ นค้าทีห่ ลากหลายมากกว่า 150 ร้าน
จาหน่ายสินค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยงั มีรา้ นเสือ้ ผ้าแฟชัน่ ม า ก ม า ย เช่ น
MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต ขนาดใหญ่ เป็ นต้ น ซึ่ ง
บางร้านไม่ตอ้ งเสียภาษีสนิ ค้าสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มใี ห้ เลื อ กมากมายจ าหน่ า ย
อาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
จากนัน้ นาท่านกลับสู่โรงแรมทีพ่ กั
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
ที่พกั
KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โจซังเค – สะพานแขวนฟุตามิ – เขื่อนโฮเฮเคียว - มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต – ทาเนี ยบรัฐบาลเก่าฮ
อกไกโด – หอนาฬิ กาซัปโปโร – ทานุกิโคจิ – ซัปโปโร- ทานปู 3 ชนิด (B/-/L)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นเมืองทีม่ แี หล่งออนเซ็นขึน้ ชื่อทีส่ ุดในฮอกไกโด เพราะไม่ไกลจากซัปโปโร
มีทพ่ี กั สวยงามท่ามกลางธรรมชาติ โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลีย่ นสี ผูค้ นจะนิยมไปเดินเขาชมธรรมชาติกนั อย่าง
คับคัง่
นาท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนฟุตามิ (Jozankei Futami Suspension Bridge) เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม
ทีโ่ อบล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั งดงามจากทัง้ 2 ฟากฝงั ่ เราสามารถนังกระเช้
่
าขึน้ ไปชมใบไม้เปลีย่ นสีจากบนยอด
เขาได้
นาท่านสู่ เขื่ อนโฮเฮเคี ย ว สัมผัสความยิง่ ใหญ่ ของเขื่อนคอนกรีต โค้งมีค วามสูงถึง 102.5 เมตร สร้างเสร็จ
สมบูรณ์ในปีค.ศ.1972 โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้้าของแม่น้ าโฮเฮและผลิตกระแสไฟฟ้า เขือ่ นนี้ถอื เป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวขึน้ ชื่อแห่งหนึ่งของเมือง อีกทัง้ ยังเป็ นจุดชมใบไม้เปลีย่ นสีในฤดูใบไม้ร่วงที่ขน้ึ ชื่ออย่างมากอีก
ด้วย
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์
เนมชื่อดังจากทัวโลกประกอบด้
่
วยแบรนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo
เพียบพร้อมด้วยสินค้าสาหรับทุกคนตัง้ แต่สนิ ค้าแฟชันหญิ
่ งชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์ กฬี า และสินค้าทัวไป
่
ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ
นาท่านเดินทางสู่ ทาเนี ยบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริม่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.
2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาทีใ่ ช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐทีท่ ามาจากหมู่บา้ นซิโรอิชแิ ละโท
โยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามทีเ่ ห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจาก
ถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ ด้วยความสวยงามของสถาปตั ยกรรมที่ห ลงเหลืออยู่ไม่ก่แี ห่ง จึงได้รบั การขึ้น
ทะเบียนให้เป็นสมบัตทิ างวัฒนธรรมสาคัญของชาติเมือ่ ปีพ.ศ. 2512
นาท่านเดินทางสู่ หอนาฬิ กาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็นหอนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่มากและเป็ นอีก
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลีย่ นสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตัง้ แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปจั จุบนั ก็ยงั

คา่

ที่พกั

วันที่ 5

เช้า

สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ทอ่ี ยูค่ ่กู บั เมืองซัปโปโรมานานจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียน ให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของญีป่ ุ่น
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเก่า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มี
หลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตัง้ เรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตัง้ ขวางใน
แนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
ได้เวลา
อันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ !! เมนูบฟุ เฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิ ด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และ
อาหารทะเลนานาชนิ ด !! ซาชิ ม และ ซูชิหน้ าต่ างๆ
ได้
เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่ องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์คอยให้คาแนะนาก่อนการเดินทาง ทัง้ นี้ ทานควรเตรียม
ความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบือ้ งต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาการเดินทางท่องเทีย่ วของท่านเอง
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็ นตึกที่สูงทีส่ ุดในซัปโปโร ตัง้ อยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทัง้
ห้ า งสรรพสิน ค้ า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร มีร้า น BIG CAMERA จ าหน่ า ยกล้อ งดิจ ิต อล ,
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขายเสือ้ ผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น , ร้าน MATSUMOTO
KIYOSHI ขายยาและเครื่องส าอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตัง้ อยู่ท่ชี นั ้ 38 เรียกว่า T38 (Tower Three
Eight) ทีร่ ะดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวันกลางคืน
โดยเฉพาะยามค่ าคืนจะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกโิ นะ ส่อง
สว่างทีจ่ ุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ ESTA ซึง่ ทีช่ นั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึง่ มีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือก
ชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซกู โิ น่ (ไม่รวมตั ๋วขึน้ จุดชมวิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)

ที่พกั

วันที่ 6
เช้า
09.55

15.10

- ตลาดปลานิ โจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลาแห่งนี้ สร้างขึน้
เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รจู้ กั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” เพราะสัตว์ทะเลที่จบั ได้ส่วน
ใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทงั ้ สิน้ ซึง่ จะมีความสดมากเหมือนไปเดินซือ้ ที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมี
ทัง้ นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึงชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ที่น่ียงั ขึ้นชื่อเรื่อง ไข่
หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้ อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิ ซูซูกโิ นะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถดั ลงมา
ทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือ เป็ นย่านที่ค ึกคักและมีชีวติ ชีว าที่สุ ดของซัปโปโร
โดยเฉพาะในยามค่ าคืนทีม่ กี ารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกทีต่ งั ้ อยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ ยัง
เป็ นแหล่ งช้อ ปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัต ตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่ างๆ ทัง้ ไนท์ค ลับ บาร์ คาราโอเกะ
สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่
แห่งนี
อิ สระอาหารกลางวัน และ คา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
KARAKSA HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินชิ โตเสะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทีย่ วบินที่ XJ621 บริ การอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง
่
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมื อ ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภาพ พร้อ มกับความ
ประทับใจ
******************************************************************

** หากลูกค้าท่านใดที่จาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาสอบถาม
เจ้าหน้ าของบริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบ
ในวันจองทัวร์ทงั ้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
วันเดินทางเดือนกันยายน 2561

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

17 - 22 ก ันยายน 61

33,999

33,999

33,999

8,000

19,900

24 - 29 ก ันยายน 61

34,999

34,999

34,999

8,000

19,900

วันเดินทางเดือนตุลาคม 2561
01 – 06 ตุลาคม 61

37,999

37,999

37,999

8,000

21,900

08 – 13 ตุลาคม 61

39,999

39,999

39,999

9,000

23,900

22 – 27 ตุลาคม 61

39,999

39,999

39,999

9,000

23,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **
(ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปนุ่ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 15 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณ าติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
อัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณี ท่กี ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครือ่ งบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
 กรุณ าทาการจองล่ ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 30 วัน ก่ อ นออกเดินทาง มัด จาท่ านละ 15,000 บาท และตัดที่นัง่ การจอง
ภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม
ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
 กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายใดๆใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้ จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การน าเที่ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่ าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
 คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีข้นึ ต่ า อย่างน้อย 30 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่ อ ไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
 กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับ ฤดูก าล สภาพภูม ิก าศ และ ตารางบิน ของท่ าอากาศยานเป็ น ส าคัญ เท่ านัน้ สิ่งส าคัญ ท่ านจาเป็ น ต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
 กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ

 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
 กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
 กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิท ธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
 หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษ
 ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
 การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
 ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน

การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
 กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต ) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
 เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณ าเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
 ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
 กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
 ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั

 บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
 รายการนี้ เป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้ อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษั ท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
*เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้วทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว*

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

