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เยือนเกาะฮอกไกโดเกาะบนสุดของแดนอาทิตย์อุทยั นั ่งกระเช้าไฟฟ้ าชมวิวสู่
เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนบั หมื่นชิ้น ดื่มดา่ กับความงามของ
เมื องโอตารุ ศู น ย์อนุ รัก ษ์ห มี สี น้ าตาล ชมความน่ ารัก และแสนรู ข้ องหมี สี
น้ าตาลนับร้อยตัว สนุกกับสกีรีสอร์ท ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินเต็มอิ่มกับลานสกี

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว
แช่น้ าพุรอ้ น สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
เดินทางเดือน 3-7 เมษายน 2559 ราคา 36,900 บาท
เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC AIRLINES
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วันแรก
21.00 น.
23.00 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10 สายการบินเอเชีย แอตแลน
ติค แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ W เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน
เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ HB7904 บริการ
อาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

วันที่สอง

ชิโตเสะ – หมู่บา้ นไอนุ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั ่งกระเช้าชมวิวภูเขา
ไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ –อาบน้ าแร่ธรรมชาติ

07.55 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นไอนุ พิพิธภัณฑ์ชนพื้ นเมือง
ไอนุ ต้ังอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่ อตั้งขึ้ นเพื่ ออนุ รักษ์ และเป็ นศูน ย์รวมข้อมูล เกี่ ยวกับ ชน
พื้ นเมืองไอนุ ในปี 1984 ซึ่งภายในมีมีเอกสารที่เกี่ยวกับชาวไอนุ ถึง 5,000ชิ้ น มีภาพไอนุ และ
งานเขียน รวม 150 ชิ้ น และมี หนั งสื อรวม อี ก 7,500 เล่ม รวมทั้งมี การแบ่ งโซนจัดแสดง
ออกเป็ น 2 โซนคือ โซนสมัยใหม่ และโซนโคตัน อันเป็ นที่จดั แสดงและจาลองข้าวของในอดีต
ที่ มีอยู่ประจาบ้านของชาวไอนุ นอกจากนี้ ยังมีการจาลองชุ มชนของชาวไอนุ รวมทั้งมี มีการ
แสดงของชาวไอนุ ให้ชมด้วย

เที่ยง

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โนโบริ เบทสึ ”เมื อ งที่ เป็ นเมื อ งตากอากาศชื่ อ ดังแห่ งหนึ่ ง ของญี่ ปุ่ น มี
ชื่อเสียงด้านออนเซ็น เป็ นเมืองที่เหมาะสาหรับไปพักค้างคืนและเข้าออนเซ็นเป็ นอย่างยิ่ง นา
ท่านชม หุ บเขานรกจิโกกุ ดานิ เกิดจากภูเขาไฟที่ ยงั ไม่ดับก่อให้เกิดน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลน
เดือดเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยูต่ รงกลาง จากนั้นนา
ทุกท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้ าสูภ่ ูเขาไฟอุสุซาน (Usuzan) เป็ นภูเขาไฟที่ทาให้เกิดทะเลสาบโทยะ
ขึ้ นมา จากหลักฐานพบว่า ภูเขาไฟลูกนี้ มีการปะทุ ขึ้นมาทุ กๆ 20-50 ปี ดังนั้ นจึงทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงภุมิทศั น์ของพื้ นที่แถบนี้ อย่างต่อเนื่ อง ล่าสุดมีการปะทุไปเมื่อปี พ.ศ. 2543
บนยอดเขาจะเห็นปากปล่องภูเขาไฟที่ ยงั คุ กรุ่นมีควันสีขาวลอยขึ้ นมาตลอดเวลา (ขึ้ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) จากนั้นนาท่านสู่ สวนหมีโชวะชินซัง”เพื่อชมความน่ ารักฉลาดแสนรูข้ องหมีสี
น้ าตาลนั บ 100 ตัว ที่ใกล้สูญพันธุ ์และหาดูได้ยาก ในญี่ปุ่นนี้ จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโด
เท่านั้น ชาวไอนุ เชื่อกันว่าหมีสีน้ าตาลนี่ ถือเป็ นสัตว์เทพเจ้าของพวกเขาอีกด้วย

คา่

พักที่
วันที่สาม
เช้า

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้าได้แช่ น้ าแร่แล้ว
จะทาให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น
โรงแรม NISEKO HILTON VILLAGE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สกี รีสอร์ท - โอตารุ – พิ พิ ธภัณ ฑ์เครื่อ งแก้ว – พิ พิ ธภัณ ฑ์กล่อ งดนตรี - ซัปโปโร –
ช้อปปิ้ งดิวตี้ ฟรี – บุฟเฟ่ ต์ขาปู 3 ชนิด
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สกีรสี อร์ท Rusutsu Resort เป็ นสกีรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในโรงแรม ยัง
มีกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด หรือจะเลือกเล่นผาดโผน
ในสไตล์ท่านเอง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย (ไม่รวมค่า
อุปกรณ์ และค่าเครื่องเล่น ประมาณ 5,000 เยน) ** ทั้งนี้ การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆ
นั้น ขึ้ นกับสภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น**
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เที่ยง

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ เมื องโอตารุ ซึ่ งถื อเป็ นเมื องท่ าที่ มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ก
รวมถึ งการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากใน
อดีต เมืองโอตารุได้รบั อิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบ
ยุ โรป อิ ส ระให้ท่ า นเดิ น ชมความสวยงามของเมื อ งเลี ย บคลองโอตารุ อัน สวยงามน่ า
ประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดขึ้ นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อ
เป็ นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่ โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่ งเป็ น
ถนนสาหรับนั กท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่ งเป็ นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมื อ ง และได้ป รับ ปรุ งเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ ระลึ กนั ่น เอง น าท่ านชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
เครื่องแก้ว โดยการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบ
และสี ที่แตกต่างกัน จากนั้ นนาท่ านชม พิพิ ธภัณ ฑ์กล่องดนตรี ซึ่ งมี อายุ เกื อบร้อยปี ท่ าน
สามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้ นมาเป็ นที่ระลึกหรือเป็ นของ
ฝากให้คนรักได้อีกด้วย

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าเครื่องสาอางค์
อาหารเสริม เครื่องประดับคุ ณ ภาพดีที่รา้ นค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด และอาหารทะเล
นานาชนิ ด อาทิเช่น ปูสุไว ปูขน ปู ทาราบะ หอยเชลล์ หอยนางรม กุง้ ทะเล ซาชิมิสดๆ
และซูชิหน้าต่างๆ
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พักที่

โรงแรม TMARK CITY HOTEL SAPPORO หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

อิสระ ช้อปปิ้ งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิ สระช้อปปิ้ งที่ ที่อาคาร JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็ นตึกที่ สูงที่ สุดในซัปโปโร
ตั้งอยู่ติดกับ สถานี เจอาร์ ซัปโปโร เป็ นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์
อ า ห า ร มี ร้ า น BIG CAMERA จ า ห น่ า ย ก ล้ อ ง ดิ จิ ต อ ล , เค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิ เ ล็ ค ทรอนิ คส์ ,ร้า น100เยน,ร้า น UNIQLO ขายเสื้ อผ้ า แฟชั น่ วัย รุ่ น ,ร้า น MATSUMOTO
KIYOSHI ขายยาและเครื่องสาอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ช้นั 38 เรียกว่า T38
(Tower Three Eight) ที่ ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิ วทัศน์ เหนื อเมื องซัปโปโรได้
กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามคา่ คืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ต้งั อยูก่ ลาง
สวนโอโดริ โดยมี แสงไฟจากกลุ่มตึ ก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่ จุดกลางเมื องติ ด ๆ กันมี ตึก
ESTA ซึ่งที่ช้นั 10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้
ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโ น่ (ไม่รวมตัว๋ ขึ้ น จุ ดชมวิว
ราคาประมาณ 700-1000 เยน)
อิสระอาหารกลางวัน และอาหารคา่ ให้ท่านเลือก
อร่อยจากร้านค้าต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
พักที่
โร ง แ ร ม TMARK CITY HOTEL SAPPORO ห รื อ
ระดับเดียวกัน
วันที่หา้

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาทุกท่านเหิรฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ HB7905
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง

09.55 น.
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16.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
*****************************************

อัตราค่าบริการ“
กาหนดการเดินทาง
03 - 07 เมษายน 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
36,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี )

36,900

36,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคา
ไม่รวม
ตั ๋ว
10,000 30,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 2000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
คื น มั ด จ าทั้ง หมด เนื่ อ งจากทางบริษั ท ฯ ได้ช าระค่ า ตั ๋วเครื่ อ งบิ น เต็ ม ใบให้ กั บ สายการบิ น เป็ นที่
เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ

1.
2.

ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษแล้ว
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จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือ
ธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้า
ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้
2. สิง่ ที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักใน
ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ กั
โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จดั เตรียมให้
4. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่ า จ้า งมั ค คุ เ ทศก์ ค อยบริ ก ารตลอดการ
เดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 2,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
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2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการ
มอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้า
ให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า
45 วัน
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมลล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กับ นั ก ท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้าอย่างน้อ ย 7 วัน ก่ อ นการเดิ นทาง
สาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่
ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้งนี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
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ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offytourtook

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิล ลิลิตร
ต่ อ ชิ้ น และรวมกัน ทุ ก ชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร โดยแยกใส่ ถุ ง พลาสติ ก ใสซึ่ งมี ซิ ป ล็ อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ ง
เครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ ปุ่น มี กฎหมายห้ามน าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้สด ไข่ เนื้ อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
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