ฮอกไกโด โซอุนเคียว หุบเขาสีแดง 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,700 บาท ต่อทริป ต่อผู้เดินทาง (โปรดชาระที่สนามบิน วันแรกของการเดินทาง)
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันที่2 สนามบินชินชิโตเสะ - เมืองฟุราโน่ - สระสีน้าเงิน - เมืองอาซาฮิคาว่า - อุทยานโซอุนเคียว - หุบเขาใบไม้แดง - อิออน มอลลล์
วันที่3 เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอาท์เลท
วันที่4 อิสระเต็มวันในซัปโปโร
วันที่5 สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันทีห่ นึ่ง
22.00 น.

วันทีส่ อง
02.10 น.
10.40 น.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
คณะพร้ อมกัน ที่ ท่า อากาศยานดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 2 ประตู 09-10
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร (แนะนาให้โหลดของที่ไม่จาเป็นลงใต้ท้องเครื่อง)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง) ฮอกไกโด (สนามบินฃ ชินชิโตเสะ) - เมืองบิเอะ - สระสีน้าเงิน - หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่า - อุทยานโซอุนเคียว - หุบเขาใบไม้แดง - อิออน มอลลล์
บินลัดฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ620 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น ดินแดนโรแมนติคทาง
เหนือที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคาว่า “ฮอกไกโด” หมายถึง เส้นทางสู่ทะเลเหนือ
จากนั้นนาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นาอาหาร
สด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***
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เที่ยง

เย็น

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฟุราโน่ (Furano) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่
ใจกลางเกาะฮอกไกโด จึงถูกเรียกขานว่า “สะดือของฮอกไก
โด”รายล้อมไปด้ว ยภูเขาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาโท
กาจิในกลุ่ม ภูเขาไฟไดเซ็ท สึซัน ภูเขาอาชิเบ็ทสึ และภูเ ขายู
บาริ เมือ งฟุร าโน่นั้น มีสภาพอากาศเย็นและแห้งมีธรรมชาติ
อุดมสมบูร ณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกผลิ ตผลทางการเกษตร
โดยเฉพาะดอกไม้ แต่ในช่วงฤดูหนาวในเวลาที่หิมะตก ก็จะเป็น
ลานหิมะขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา
จากนั้นนาท่านชม สระน้าสีฟ้า (Blue Pond) เป็นแหล่งน้าตามธรรมชาติที่มีสีฟ้าสดใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีก
แห่ งที่น่ าสนใจส าหรั บ ผู้ ชื่น ชอบธรรมชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอ นี้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหลั งการสร้าง
เขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดโคลนถล่มจากภูเขา ทาให้น้าถูกกั้นไม่ให้ออกจากเขื่อน น้าถูกกักเก็บรวมกันจนเกิดเป็น
Blue Pond ที่มีสีฟ้าสวยสดใส แตกต่างจากบ่อน้าตามธรรมชาติอื่นๆ และยังมีตอไม้สูงที่สวยงามมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว จึงทาให้บ่อน้าแห่งนี้โดดเด่นน่าไปเที่ยวชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิค าว่า เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2
ของเกาะฮอกไกโด อยู่ทางตอนกลางของเกาะได้ชื่อว่าหนาวเย็น
ที่สุดในฤดูหนาว ของประเทศญี่ปุ่น
นาท่านเดินทางเข้าชม อุทยานโซอุนเคียว เมืองน้าพุร้อนขนาด
ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆในฮอกไกโด บริเวณชานเมืองนั้นก็มี
เส้นทางเดินชมใบไม้เปลี่ ยนสีที่เรียกว่า “โมมิจิดะนิ” ซึ่งเป็น
เส้นทางที่สามารถชม ความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพรั่งไปทั่ว
หุบเขา นาท่านเดินชมบรรยากศของใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขา
ใบไม้แดง หรือ โมมิจิดานิ ทางเดินเลียบแม่น้าเส้นยาวที่รายล้อมไปด้วยต้นต้นแปะก๊วยและต้นเมเปิ้ล ช่วงใบไม้
ร่วง ใบของต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และต้นเมเปิ้ลทั้งหลายจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มสลับกันอย่างสวยสด
งดงาม จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเมืองอาซาฮีคาว่า
นาท่านช้อปปิ้ง อิออน ทาวน์ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของฮาซาฮิกาว่า อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่
ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุ่น อย่างคิทแคท สามารถหาซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พัก CRESCENT ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ าม

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาท์เลท

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าในฮอกไกโด ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครซัปโปโร เป็น
เมื อ งท่ า หลั ก ของอ่ า วมาเป็ น เวลานานจึ ง มี อ าคารเก่ า แก่
มากมาย เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ ง หนึ่ ง ในญี่ ปุ่ น
จากนั้ น น าท่านชม คลองโอตารุ คลองสายเล็ กๆ ที่ไหลผ่ าน
กลางเมือง สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ ที่มีบรรยากาศสุดแสนโร
แมนติคประดับตกแต่งด้วยโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียน
จากนั้นนาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวม
กล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะของ
อาคารเป็นอาหารเก่าแก่ 3 ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ตัวอาคารได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ ภายในมีสินค้า
ให้เลือกหลากหลายกว่า 3,400 ชนิด มีหลายราคาให้เลือกซื้อได้ตามสะดวก
นาท่านสู่ โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ โรงเป่าแก้วชื่อดังของเมืองโอตารุ ชมการสาธิตการเป่าแก้วด้วยวิธีกรรมดั้งเดิม หรือ
หากท่านใดชื่นชอบการประดิษฐ์สิ่งของที่ไม่เหมือนใครก็สามารถเข้าร่วมขั้นตอนทาเครื่องแก้วแบบ DIY เพื่อสร้าง
ผลงานเป็ น ของตนเองได้ หรื อ จะเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า สวยๆที่ มีอ ย่า งหลากหลายก็ ได้ เช่ นกั น อุ ตสาหกรรมการท า
ผลิตภัณฑ์จากแก้วของชาวโอตารุนั้น เริ่มต้นหลังจากอุตสาหกรรมประมงเริ่มถดถอยในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง ชาวเมืองลายคนจึ งหั น ไปผลิตเครื่องแก้ว เพื่อเป็นการทดแทนรายได้ ปัจจุบันเมืองโอตารุก็ยังขึ้นชื่อใน
อุตสาหกรรมเครื่องแก้วอยู่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู+ขาปู
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ง ร้านสินค้ามือสอง ภายในร้านจะมีจาหน่ายสินค้าสภาพดี เช่น กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เครื่องจานชาม ชุดกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่ผลิตและจาหน่ายในประเทศญี่ปุ่น
นาท่านอิสระช็อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี (Duty Free) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผ้า น้าหอม ต่างๆมากมาย
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ง มิตซุยเอ้าท์เลท เอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของซัปโปโร ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพล
ของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกให้ท่านเลือกชมและซื้อมากมาย
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า

เที่ยง

เย็น
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อิสระเต็มวันในซัปโปโร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มอบอิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คาแนะนาในการ
เดินทาง
** การเดินทางในวันอิสระ ไม่มีไกด์และรถบัสให้บริการ หากท่านใดต้องการเช่ารถหรือไกด์ส่วนตัวสามารถ
แจ้งความประสงค์กับเอเย่นต์ที่ท่านทาการจอง **
ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโระ ด้วยตัวเอง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สามารถเลือกเที่ยวได้ใน 1 วัน
- ตึกรัฐบาลเก่า
- ช้อปปิ้งสึสึกิโนะ
- ตลาดปลายามเช้า
- หอนาฬิกา
- ช้อปปิ้ง JR TOWER - สวนสัตว์มารุยามะ
- โรงงานเบียร์ซัปโปโระ
- ร้านร้อยเยน
- จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
- สวนโอโดริ
- โรงงานซ็อกโกแลต - สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
- หอคอย ทีวีทาวเวอร์
- ตรอกราเมน
- ภูเขาโมอิวะ

การเดินทางภายในเมืองซัปโปโร
1. รถไฟใต้ดิน แบ่งเป็น 3 เส้นทาง โดยที่ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ คือ สีเขียว(Namboku) วิ่งจากเหนือ-ใต้ , สายสี
ส้ม(Tozai) วิ่งจากตะวันออก-ตะวันตก , และสายสีฟ้า(Toho) โดยภายในขบวนจะมี เสียงประกาศในขบวน
รถไฟรวมถึงป้ายบอกทางและคาอธิบายต่างๆ ยังบอกทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน และเกาหลีสลับกัน
2. รถราง ประจามืองของซัปโปโรเป็นเส้นทางวนรอบเมือง สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์บ้านเรือนและ
ร้านค้าในเมือง
3. รถแท็กซี่ บริเวณใจกลางเมืองและตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรจะมีจุดขึ้นรถแท็กซี่ รถแท็กซี่ส่วน
ใหญ่สามารถใช้เครติดการ์ดได้ นอกจากนี้คนขับรถยังทาหน้าที่เป็นไกด์ให้ด้วย (หมายเหตุ โดยส่วนใหญ่
แล้ว จะไม่สามารถสื่อสารภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น)
4. รถจักรยาน เป็นวิธีการที่สะดวกสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถ สามารถวิ่งรอบถนนซัปโปโรได้อย่าง
อิสระเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นๆ และสามารถรับและคืนรถจักรยานได้ที่โรงแรมที่พัก
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ค่า

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าที่พัก SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL ระดับ 3* หรือเทียบเท่า
สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันทีห่ ้า
เช้า
11.55 น.
18.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ
ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์(XJ) เที่ยวบินที่ XJ621
เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
(งดแถมกระเป๋า)
7-11 พ.ย.62

14-18 พ.ย.62

28 พ.ย.-2 ธ.ค.62
5-9 ธ.ค.62

ผู้ใหญ่พักห้องละ2-3ท่าน
28,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 27,990.29,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 28,990.29,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 28,990.31,990
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เด็กอายุไม่เกิน12ปี
เสริมเตียง
28,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 27,990.29,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 28,990.29,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 28,990.31,990

เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เสริมเตียง
27,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 26,990.28,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 27,990.28,990
จอง+ชาระยอดเต็ม
ตั้งแต่ 20ก.ย.62
ลดเหลือ 27,990.30,990
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พักเดี่ยว

5,900


















อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อท่าน
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทาเอง)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,700 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)

เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น ชาระค่ามัดจาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน
ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 26 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
31 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงิน
ค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)

* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 20 วันทาการ โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวนภายใน 3 ชั่วโมงนับจากการ
จองทัวร์
3.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วันทาการ บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัด
จาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วันทาการ ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันทาการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง แก้ไขผู้เดินทาง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ ระยะเวลาการทางาน ของแต่ละสายการบิน, โรงแรม, รถไฟ ฯ
รวมถึงขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล ที่ท่านจะเดินทางโปรดสอบถาม และขอรับคาแนะนาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจองทัวร์
เงื่อนไขการให้บริการ
1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจานวนผู้เดินทางขั้นต่า 34 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมี
จานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง ใน
กรณีที่มีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 3,000 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000
บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง 25-31 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ
1,000 บาท
2. ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทาเรื่องยื่นขอวีซ่า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสาคัญ
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ามัน หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ
คืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษัทฯ เป็นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ
แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอ
คืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ
เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ
สงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มี
ส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมดทุกกรณี
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมา
จากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
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17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่
เดินทางไป
19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์)
20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
22. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้เดินทาง เป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิ่ม
จากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 2,000 บาทต่อท่าน
23 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้
24. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้าเงินและสีแดง) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หาก
ท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..
ด้วยประกันการเดินทางเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึ้น...
สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก” โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า
1 สัปดาห์ และกรุณาชาระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจานวน หลังจากส่งรายชื่อผู้เอาประกันภัยแล้ว

ซื้อประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)

หมายเหตุ / Remark
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สาหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย /
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.
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หมายเหตุ / Remark
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจาตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing
medical conditions are not covered.
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจาเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามกาหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation,
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure.
3.ความคุ้มครองพิเศษขึ้นกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased.
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