ทัวร์ญี่ปนุ่ HOKKAIDO (5D3N)
“HOKKAIDO ทุ่งเจ็ดสี มณี เจ็ดแสง”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ620
XJ621

DMK(กรุงเทพ) – CTS(ซิโตเสะ)
CTS(ซิโตเสะ) - DMK(กรุงเทพ)

23.55-08.40
09.55-15.10

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) - ฮอกไกโด (ชิ โตเสะ)

(-/-/-)

20.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสาร
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมี
เจ้า หน้ าที่ข องบริษัทฯ คอยให้ก ารต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ
หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญีป่ นุ่ ไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝา่ ฝื น
จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบินโดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ
ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีต้องการซื้อน้ าหนัก กระเป๋าสัมภาระ
โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่องบินเพิม่ จาเป็ นต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม **
** สายการบิน Air Asia X ใช้เครื่องบิน Airbus A330-300 (333) จานวนทัง้ หมด 377 ทีน่ งั ่ แบ่งเป็ น
12 ที่นัง่ ชัน้ ธุรกิจพรีเมี่ยมแฟลตเบด (Premium Flatbed) และที่นัง่ มาตราฐาน (Economy) 365 ที่
นัง่ ลัก ษณะแถวที่นั ง่ เป็ น 3-4-3 ทัง้ นี้ สายการบิน อาจปรับ เปลี่ย นรุ่ น เครื่อ งบิน ได้ต ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
** เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัต รโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ)
สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอิน
พร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากที่สุด กรณี

ต้องการอัพเกรดที่นัง่ จาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ตามรายละเอียดท้ายโปรแกรม ทัง้ นี้กรุณา
เช็คทีน่ งว่
ั ่ างอีกครัง้ **
23.55 นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิ โตเสะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน
Air Asia X เทีย่ วบินที่ XJ 620
** สาหรับเทีย่ วบินนี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง
่ 45 นาที
**
วันที่ 2 ฮอกไกโด (ชิ โตเสะ) - โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนคนเดิ นคลอง
โอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - Duty Free –ห้างอิ ออน (-/L/-)
08.40

เที่ยง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทย
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต (Chocolate Factory) ที่หมู่บ้านอิชยิ ะซึ่งเป็ นแหล่งผลิต
ช็อกโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของญี่ปนุ่ ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและทีพ่ ลาดไม่ได้เลย
คือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก (ShIroi Koibito) ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ขน้ึ ชื่อทีส่ ุดของที่น่ีเลยทีเดียว
หรือเดินถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป
นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยงั จะได้ชมประวัตคิ วาม
เป็ นมาของโรงงานอีกด้วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ (Otaru) ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าทีม่ บี รรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึง
การตกแต่งของบ้านเรือนนัน้ ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอ
ตารุได้รบั อิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุน่ และประเทศในแถบยุโรป ให้ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ (Otaru Canal) อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตา
รุเป็ นคลองทีเ่ กิดขึน้ จากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพือ่ เป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจาก
เรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จงึ ถมคลองครึง่ หนึ่งเป็ นถนนสาหรับนักท่องเทีย่ วแทนโกดัง

ต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็ นร้านอาหาร ร้าน
ขายของทีร่ ะลึกนันเอง
่
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมความสวยงามน่ ารักของ ถนนคนเดิ น คลองโอตา
รุ (Walk Street of Otaru Canal)
น าท่า นเดิน ทางสู่ พิ พิ ธภัณฑ์กล่ องดนตรี (Music Box Museum) ซึ่ง มีอ ายุเ กือ บร้อ ยปี ท่า น
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปจั จุบนั อีก
ทัง้ ยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึน้ มาเป็ นทีร่ ะลึกหรือเป็ นของฝากให้
คนรักได้อกี ด้วย
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์เครื่องแก้ว (Glass Museum) โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบ
ต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วทีอ่ อกมามีรปู แบบและสีทแ่ี ตกต่างกัน

นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) เป็ นศูนย์กลางของกิง่ จังหวัดอิชกิ ะริ ในจังหวัดฮอกไก
โด ประเทศญี่ปุ่น เป็ นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็ นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็ น
หนึ่งในเมืองใหม่ทส่ี ุดในญี่ปุน่ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน แต่เมื่อปี ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) มี
ประชากรยุคบุกเบิกเพียง 7 คน ในช่วงต้นของยุคเมจิ ขณะนัน้ เพิง่ เริม่ ก่อตัง้ เขตการปกครองฮอก
ไกโด และซัปโปโรถูกเลือกเป็ นศูนย์กลางการจัดการและพัฒนา ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
สหรัฐอเมริกา ทาให้ซปั โปโรถูกสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานแบบอเมริกาเหนือ จึงมีการสร้างระบบถนนแบบ
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้าสวยงาม
นาท่านเดินทางสู่ ร้านค้า Duty Free ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิ ด อาทิเช่น
เครื่องสาอางค์ โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรัม่ คอลลาเจน ฯลฯ

นาท่านเดินทางสู่ ห้ างอิ ออน (Aeon) ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น
ขนมชนิดต่างๆ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีส่ นิ ค้าทุกอย่างในร้านราคาเพียง
100 เยน เท่านัน้
อิ สระอาหารคา่ เพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ ง
พักที่

APA HOTEL RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองซัปโปโร - เมืองฟูราโน - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิ ตะ - เมืองฮอกไกโด - ทาเนี ยบ
รัฐบาลเก่า - หอนาฬิ กาซัปโปโร - ย่านเก่า ทานุกิโคจิ
พิ เศษ !! เมนูบฟุ เฟ่ ต์ปู 3 ชนิ ด และ อาหารทะเลนานาชนิ ด !!
(B/L/D)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งฟู ร าโน (Furano) ตั ง้ อยู่ ใ จกลาง
ภู มิภ าคฮอกไกโด มีภู มิท ัศ น์ แ บบชนบทที่ง ดงาม ในเดือ น
กรกฎาคมเป็ นช่วงเวลาที่ดที ่สี ุดในการชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
และในช่วงฤดูหนาวเมืองแห่งนี้จะเปลีย่ นเป็ นทีน่ ิยมสาหรับเล่น
สกียดิ นิยม
นาท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่ฟาร์มโทมิ ตะ (Tomita Farm) ฟาร์มชื่อดังแห่งเมืองฟุรา
โน (Furano) ตัง้ อยู่ท่ี Hokusei Nakafurano-cho ซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองฟุราโน ภูมภิ าคฮอกไก
โด (Hokkaido) มีผคู้ นไปเยีย่ มเยือนมากมายในช่วงฤดูรอ้ นของทุกปี เป็ นช่วงเวลาทีท่ ุ่งดอกลาเวน
เดอร์กาลังบานสะพรัง่ และมีทงุ่ ดอกไม้หา้ สี Iodori แข่งกันคาดสีเนินเขาเป็ นแถบสายรุง้ สวยงาม

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮอกไกโด (Hokkaido) ชื่อจังหวัดและเกาะทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสองในประเทศ
ญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มอี ุโมงค์ใต้ทะเลเซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮอกไกโดยังเป็ นเขตการ
ปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮอกไกโดเป็ นศูนย์กลาง และเป็ นที่ตงั ้ ของเมือง
หลวงและเมือ งที่ใ หญ่ท่ีสุด ของเขต คือ ซัป โปโร ฮอกไกโดเป็ น เขตที่มีค นอาศัย อยู่เ บาบาง มี
ประชากรทัง้ เกาะประมาณ 5 ล้านคน คน ส่วนใหญ่ยา้ ยมาจากเกาะฮนชูเมื่อราว 100 กว่าปี ก่อน
โดยเป็ นแหล่งที่ซามูไรแพ้สงครามจึงต้องหนีมาอยู่ท่เี กาะนี้ ความจริงแล้วที่เกาะนี้มชี นพื้นเมือง
อาศัยอยู่มานานแล้ว คือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืนชนชาติไป ปจั จุบนั หลงเหลืออยูน่ ้อยมากและมีชวี ติ
เช่น ชาวญี่ปุ่น ทั ่วไป ฮอกไกโดเป็ น เขตที่มีอ ากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ย จะมีหิม ะท่ว มอยู่ท วไป
ั่
ประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ
15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในด้านภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขาเป็ นส่วนใหญ่ ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะเป็ น
เมืองทีค่ นอาศัย โดยจะหนาแน่ นในบริเวณเมืองซัปโปโร ซึ่งมีอากาศอุน่ กว่าบริเวณต่างๆ ของเกาะ
แต่กย็ งั หนาวกว่าเมืองอื่นๆในเกาะฮนชู
น าท่ า นเดิน ทางสู่ ท าเนี ย บรัฐ บาลเก่ า ฮอกไกโด (Government House of Hokkaido) เริ่ม
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาทีใ่ ช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็ นอิฐ
ทีท่ ามาจากหมู่บา้ นซิโรอิชแิ ละโทโยชิร่า ตึกนี้ผา่ นการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงาม

คา่

ทีเ่ ห็นนัน้ ได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ดว้ ยความสวยงาม
ของสถาปตั ยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ก่แี ห่ง จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม
สาคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512
นาท่านเดินทางสู่ หอนาฬิ กาซัปโปโร (Sapporo Clock Tower) เป็ นหอนาฬิกาทีเ่ ก่าแก่มากและ
เป็ นอีกสัญลักษณ์ ท่สี าคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็ นโรง
ฝึ กงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็ นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลา
ตัง้ แต่ พ.ศ.2424 จนถึงปจั จุบนั ก็ยงั สามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ทอ่ี ยูค่ ู่กบั เมืองซัป
โปโรมานานจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียน ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของญีป่ นุ่
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเก่ า ทานุกิโคจิ (Tanukikoji Old Town) เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งอาเขตบน
ถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีรา้ นค้าตัง้ เรียงรายอยู่
กว่า 200 ร้านค้าตัง้ ขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยูร่ ะหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! เมนูบฟุ เฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิ ด ปูซูไว ปูขน ปูทาราบะ และ อาหารทะเลนานาชนิ ด !!
ซาชิ ม และ ซูชิหน้ าต่างๆ

พักที่

APA HOTEL RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

อิ สระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิ สระท่ องเที่ ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน โดยมีหวั หน้าทัวร์คอยให้คาแนะนาก่อนการเดินทาง ทัง้ นี้
ทานควรเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางมาเบื้องต้นก่อน เพื่อไม่ให้เป็ นการเสียเวลาการ
เดินทางท่องเทีย่ วของท่านเอง
- อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR Tower) เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ุดในซัปโปโร ตัง้ อยูต่ ดิ กับสถานีเจอาร์ ซัป
โปโร เป็ น ทัง้ ห้า งสรรพสิน ค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศู น ย์อ าหาร มีร้า น BIG CAMERA
จาหน่ ายกล้องดิจิตอล , เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิ คส์ , ร้าน100 เยน , ร้าน UNIQLO ขาย
เสื้อผ้าแฟชันวั
่ ยรุ่น , ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสาอางอาคาร JR TOWER

(B/-/-)

มีจุ ด ชมวิว ตัง้ อยู่ ท่ีช ัน้ 38 เรีย กว่ า T38 (Tower Three Eight) ที่ร ะดับ ความสู ง 160 เมตร จึง
มองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้ กลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่าคืน
จะมองเห็นทีวที าวเวอร์ตงั ้ อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกโิ นะ ส่องสว่างที่
จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตกึ ESTA ซึ่งทีช่ นั ้ 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน
ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่ (ไม่รวมตั ๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ 7001000 เยน)
- ตลาดปลานิ โจ (Niji Fish Market) ตลาดอาหารทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของเมืองซัปโปโร ตลาดปลา
แห่งนี้ สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ. 1903 และตลาดแห่งนี้รูจ้ กั กันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร”
เพราะสัตว์ทะเลทีจ่ บั ได้ส่วนใหญ่จะหาได้จากทะเลแถบนี้ทงั ้ สิน้ ซึ่งจะมีความสดมากเหมือนไปเดิน
ซื้อที่ ท่าเรือเลยทีเดียว ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทงั ้ นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
ชาวบ้านเข้า มาจับจ่ายใช้สอยกันเสมอ ทีน่ ่ียงั ขึน้ ชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
- ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) ตัง้ อยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดนิ ซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร
โดยอยู่ถดั ลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็ นย่านที่คกึ คักและมี
ชีวติ ชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ าคืนที่มกี ารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ
บนตึกทีต่ งั ้ อยูใ่ นย่านแห่งนี้ นอกจากนัน้ ยังเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง
เริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง้ ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตาม
ตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะนิยมมา ณ สถานทีแ่ ห่งนี
อิ สระอาหารกลางวัน และ คา่ เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
พักที่

APA HOTEL RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

สนามบินชิ โตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)

(B/-/-)

เช้า
09.55

15.10

บริ การอาหารเช้า แบบกล่อง
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิ โตเสะ ประเทศญี่ปนุ่
ออกเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน
Air Asia X เทีย่ วบินที่ XJ 621 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ
6 ชัวโมง
่ 45 นาที **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ
อัตราค่าบริ การ
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

กาหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม เครื่องบิน
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิ น 12 (เด็กอายุไม่เกิ น 12
อัตรา ห้อง อัตรา
อัตราท่านละ
ปี )
ปี )
ละ
ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
เดือน สิ งหาคม

18 – 22 สิ งหาคม 61
25 – 29 สิ งหาคม 61

28,888
28,888

28,888
28,888

28,888
28,888

6,000
6,000

17,900
17,900

**สงวนสิ ทธิ์ ห้ามยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางทุกกรณี ***

** 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 8,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิ นประกันใดๆทัง้ สิ้ นก่อนออกเดิ นทางที่สนามบิน **
** 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)
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จ
ขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน
กรุณาติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้ **
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ให้บริ การเฉพาะผูเ้ ดิ นทาง ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ **
** ประกาศสาคัญจากสายการบิน กรณี ลกู ค้าผูเ้ ดิ นทางไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศ
ปลายทาง ทาให้ลกู ค้าต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี้ อาจจาเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เที่ยวบินขากลับ รวมถึงค่าบริ การอื่นๆ รวมไปถึงค่าปรับที่ทาง
ประเทศปลายทาง เรียกเก็บเพิ่ ม ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ลูกค้าผูเ้ ดิ นทางจาเป็ นต้องเป็ นผูร้ บั ผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในส่วนนี้ เองทัง้ หมด **

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

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่า
ภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร
ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ
ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตราค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้
น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน
(ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่ องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000
บาท (เงือ่ นไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนี ยม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ทา่ น
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเรี
ยกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
์
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผู้
กาหนด
× ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทีย่ ว กรณีทส่ี ถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตาม
จริง ประเทศญี่ปุ่น อนุ ญาตให้ท่านที่ถอื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศ
เกาหลีใต้ เพือ่ การท่องเทีย่ ว ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ
15,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่

นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (Waiting List) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด
เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่
ทีบ่ ริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืน
เงินมัดจาให้ทา่ นใดไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลกู ค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

**โปรแกรมนี้ สงวนสิทธ์ ิ ห้ามยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางทุกกรณี ***
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะ
ไม่สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทาง
บริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทาง
บริษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถ
เลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศ
ยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3

ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีท่ที ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั
ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี า่ นเริม่ จองทัวร์ เพือ่ ให้ทางบริษทั ประสานงานกับสาย
การบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจาก
ชาระเงินกรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทาง
บริษทั เพือ่ ใช้ในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางให้ทา่ นอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน
ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการ
เปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไ ม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่า น
จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบาง
กรณี ข้นอยู่กบั โรงแรมที่คณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่
กรณีไม่มี ท่านจาเป็ นจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ ากว่า 12 ปี ณ
วันเดินทางกลับ

- การให้ทิปถือเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบ ตั ิสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการ
จะต้องหวังสินน้ าใจเล็กๆน้อยๆ เป็ นเรื่องปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้
เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็ว กว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม
และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดิน
เป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะ
สว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิเ์ ปลี่ย นแปลงโปรแกรมได้ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากฤดู ก าล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุ การทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ล ะ
ประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ น
จะต้องมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่ อ งจากการเดิน ทางท่ อ งเที่ย วในครัง้ นี้ เป็ น การช าระแบบเหมาจ่ า ยขาดกับ บริษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศ ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วน
หนึ่งทีท่ ่านไม่ตอ้ งการได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่
ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้
ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี า่ นชาระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดิ นทาง เป็ นต้น
ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาต
ให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด
เพือ่ ยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณี
ที่ยงั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดย
ส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการ
และขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับทีน่ ัง่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สาย
การบิน ขอสงวนสิทธิในการเลื
อกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน
์
และ สายการบินจะพยายามทีส่ ุดให้ทา่ นได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พกั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรม
แตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพัก
แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กัน
เสมอไป)
- กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษัทผู้จ ดั
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ยกเลิกบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิด
กฎหมาย ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ท่โี รงแรม
และจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ า่ นต้องการ
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุใน
โปรแกรม
** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

คาแนะนาเพิ่มเติม เกี่ยวกับ มาตราการการยกเว้นการขอวีซ่า
จากมาตราการ การยกเว้น การขอวีซ่ า เข้า ประเทศญี่ ปุ่ น ส าหรับ ผู้ท่ีถือ หนั ง สือ เดิน ทางไทย
ทีม่ คี วามประสงค์เพื่อเดินทางไปเพือ่ ท่องเทีย่ วในระยะสัน้ ไม่เกิน 15 วัน ท่านจึงควรเตรียมเอกสารเพื่อ
ยืน่ สาหรับขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพือ่ ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศ เบือ้ งต้น ดังต่อไปนี้
1. หลักฐานการทางาน เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ (กรณี
เดินทางคนเดียว)
2. หากเป็ นหนังสือเดินทางใหม่ ควรนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วย
3. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อท่องเที่ยวจริงๆ และจะต้องกลับมาปฏิบตั งิ านที่
ประเทศไทยแน่นอน เช่น หนังสือรับรองการทางาน บัตรพนักงาน เป็ นต้น
4. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศในต่างประเทศ ควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วย
ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ ประมาณ 20,000 บาท สาหรับการเดินทาง 5-6 วัน (กรณีไม่
มีบตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั รเครดิตการ์ด เช่น Visa Card , American Express , Dinners Club หรือ
Master Card ควรนาติดตัวไปด้วย หรือ สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างพานักในต่างประเทศได้
5. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ใ นระหว่างการศึกษา หรือบัตรนักศึก ษา และควรเดิน ทางกับ
ผูป้ กครองทีม่ นี ามสกุลเดียวกันจะดีทส่ี ุด

6. กรณีผูเ้ ยาว์ อายุต่ ากว่า 20 ปี เดินทางกับบุคคลอื่น (คนละนามสกุล) หรือ เดินทางไปกับบุคคลอื่น
จาเป็ นต้องถือ หนังสือยินยอมให้ผเู้ ยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสานักงานเขตท้องถิน่ ที่อยู่
อาศัย โดยมีผปู้ กครอง (นามสกุลเดียวกัน) ลงนามยินยอมต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมตราประทับ
(ฉบับจริง)
7. ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ มิดชิด ลักษณะเหมือนนักท่องเทีย่ วทัวไป
่ ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ
8. ตั ๋วเครื่อ งบิน ขาไป และ กลับ (ทางบริษัท ฯ จัด เตรีย มให้ทุ ก ท่ า นในซองเอกสาร ณ วัน เดิน ทาง)
9. ชื่อ ที่อยู่ (โรงแรม) และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศต่างประเทศ (ทางบริษทั ฯ
จัดเตรียมให้ทุกท่านในซองเอกสาร ณ วันเดินทาง)
10. โปรแกรมการท่อ งเที่ยว และ สถานที่ท่องเที่ย วสาคัญ ผู้เ ดินทางควรทราบข้อ มูลเบื้อ งต้น เพราะ
เจ้าหน้าทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมืองอาจสุม่ ถามข้อมูลได้
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

