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 พิเศษสุด สําหรับลูกคาคนพิเศษของเรา








ชมเพนกวินเดินพาเหรด
ลานสกี พาโนรามา 360 องศา
อาหารพิเศษ ปูยักษ 3 ชนิด เบียรไวน สาเก ไมอั้น
บริการอาหารบนรอนและเครื่องดื่ม ทั้งไปและกลับ
ลุนรับทองคํา ประกาศผูโชคดีบนเครื่องขากลับ ในชวงวันเดินทาง
อวยพรวันเกิด และรับของที่ระลึก สําหรับทานที่มีวันเกิดตรงกับชวงวันเดินทาง
ที่นั่งล็อคใหทานนั่งใกลกับครอบครัวทานโดยไมเสียคาใชจายเพิม
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อัตราคาบริการ
เดินทาง
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

25 ก.พ.-1 มี.ค. 62
4-8 มี.ค. 62
11-15 มี.ค. 62
18-22 มี.ค. 62
25-29 มี.ค. 62
1-5 เม.ย. 62
8-12 เม.ย. 62
15-19 เม.ย. 62
22-26 เม.ย. 62
29 เม.ย.- 3 พ.ค. 62
6- 10 พ.ค. 62

ราคาทัวร
ผูใหญ
เด็กมีเตียง
พักเดี่ยว
24,987
24,987
8,900
25,987
25,999
8,900
27,999
27,999
8,900
27,999
27,999
8,900
27,999
27,999
8,900
28,999
28,999
8,900
30,999
30,999
8,900
33,999
33,999
8,900
28,999
28,999
8,900
30,999
30,999
8,900
29,999
29,999
8,900
***ไมมีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***
จอยแลนด หักตั๋วออก 10,000

หมายเหตุ

***ราคาคาทัวรดง
ั กลาวหากมีการเปลี่ยนแปลงคาตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา
้ํ มันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

วันแรก
23.59 น.

สนามบินดอนเมือง
พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางตางประเทศ เคานเตอร สายการบิน
NOKSCOOT มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
ผูโดยสารสามารถอัพเกรดทีน
่ ั่งเปน Business / Stretch หรือ Super ไดโดยติดตอผานทางบริษัท
Business Seat =5,000 บาท ราคานี้เปนราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Stretch Seat =2,800 บาท / โซนเงียบ 3,100 บาท ราคานี้เปนราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Super Seat
=1,600 บาท / โซนเงียบ 1,900 บาท ราคานี้เปนราคารวมทั้งขาไปและขากลับ
Standard Sest =1,000 บาท / โซนเงียบ 1,300 บาท ราคานี้เปนราคารวมทั้งขาไปและขากลับ **กรณีเลือกที่นั่ง**
**โซนเงียบ (แถวที่ 21-26) **
**เด็กและทารกไมสามารถนั่งในบริเวณ Silence Zone หรือโซนเงียบได**
**ไมอนุญาติใหเด็ก ทารกและผูพิการ นั่งที่นั่งแถว 31H/31J/31K, 61A/61B/61C, 61H/61J/61K**
วันที่สอง
04.15 น.
12.15 น.
เที่ยง
บาย

สนามบินชิโตเซะ - สวนสัตวอาซาฮิยามา – อาซาฮิกาวา
(บริการบนเครื่อง/ SET BOX / -)
ออกเดินทางสูเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW931
บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 1)
เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของประเทศญี่ปุนแลว
บริการอาหาร (มื้อที่2) SET BOX
เพราะดวยความที่กินงายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเปนที่ถูกใจของคนญี่ปุนทุกเพศทุกวัย
นําทานสู สวนสัตวอาซาฮิยามา (ASAHIYAMA ZOO) เปนสวนสัตวที่
มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิคาวากลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ง
ทางสวนสัตวอนุญาตใหผูเขาชมไดเขาชมสัตวนานาชนิดจากหลากหลาย
มุมมอง เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนสวนสัตวแหงอื่นๆ ไดแก อุโมงคแกว
ผานสระวายน้ําของเหลาเพนกวิน และโดมแกวขนาดเล็กที่อยูตรงกลาง
ของโซนหมีขั้วโลกและหมาปา ผูเขาชมจะมองเห็นไดอยางชัดเจน สวน
สั ต ว แ ห ง นี้ ยั ง เป น สวนสั ต ว แ ห ง แรกที่ มี ก ารจั ด ให น กเพนกวิ น ออกเดิ น
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ค่ํา
ที่พัก

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

ในชวงฤดูหนาว (กรณีตรงกับวันสวนสัตวปด จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)
จากนั้นนําทานชอปปง ณ อิออน ทาวน อาซาฮิคาวา หางสรรพสินคาขนาดใหญของฮาซาฮิคาวา อิสระให
ทานไดเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกกัน อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม และขนมขึ้นชื่อของญี่ปุน อยาง คิ
ทแคท สามารถหาซื้อไดที่นี่เชนกัน
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
Art Hotel Asahikawa หรือเทียบเทา
นําทานไดสัมผัสความเปนญี่ปุนโดยแทกับ การแชออนเช็น
ธรรมชาติ ผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลา
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหกระปรี้กระเปราผิวพรรณสดใสมี
น้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ปุน
shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑกลองดนตรี – นาฬิกาไอน้ํา โรงเปาแกวคิตาอิชิ - DUTY FREEE
(B / อิสระ / D)
บริการอาหารเชา (มื้อที่ 3) ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู shikisai no ("Snow Land") ลานสกี พาโนรามา
ที่รวมกิจกรรมทางสกี หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
หรืออิสระกับการถายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติค
กิจกรรม และคาใชจายคราวๆ Snowmobile: เริ่มตน 10,000
เยนตอคน Snow Raft: 600-1,000 เยนตอคน Banana Boat: 6001,000 เยนตอคน Sled: 200 เยนตอคน Tube: 200 เยนตอคน

(กรณีหิมะไมมีแลว จะจัดโปรแกรมอื่นทดแทน)
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูเมืองโอตารุ (OTARU) เปนเมืองทาสําคัญของ
ซัปโปโร และบางสวนของเมืองตั้งอยูบนที่ลาด ต่ําของภูเขาเท็งงุ
ซึ่งเปนแหลงสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง ชม คลองโอตารุ
หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเปนสัญลักษณ
ของเมือง โดยมีโกดังเกาบริเวณโดยรอบซึ่งไดรับการปรับปรุงเปน
ร า นอาหารเรี ย งรายอยู ไฮไลท ข องที่ น่ี คื อ บรรยากาศสุ ด แสนโร
แมนติ ก คลองแห ง นี้ ส ร า งเมื่ อ ป 1923 จากการถมทะเล เพื่ อ ใช
สําหรับเปนเสนทางการขนถายสินคามาเก็บไวที่โกดัง แตภายหลังไดเลิกใชและมีการถมคลอง ครึ่งหนึ่งเพื่อทํา
ถนนหลวงสาย 17 แลว เหลือ อี กครึ่ งหนึ่ งไว เป น สถานที่ท อ งเที่ ยว มีก ารสร า งถนนเรี ยบคลองดว ยอิฐ แดงเป น
ทางเดินเทากวางประมาณ 2 เมตร อิสระเดินชมตามอัธยาศัย นําทานชม พิพิธภัณฑกลองดนตรี เปนหนึ่งใน
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ค่ํา

รานคาที่ใหญที่สุดของพิพิธภัณฑกลองดนตรีในญี่ปุน โดยตัวอาคารมีความเกาแกสวยงาม และถือเปนอีกหนึ่งใน
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรเมือง ชมนาฬิกาไอน้ําโบราณ ตั้งอยูดานหนาของตัวอาคาร จากนั้นนําทานชม
โรงเปาแกวคิตาอิชิ มีชื่อเสียงทางดานการเปาแกวมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงคของการเปาแกวเพื่อใช
เปนทุนใหเรือ แตปจจุบันนี้เปาหมายของการเปาแกวเพื่อใชเปนของใชหรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเปาแกวคิตาอิ
ชิเ ป นโรงงานที่ มีชื่ อ เสีย งและเกา แก ที่สุ ด ของเมื อง โดยก อตั้ ง ขึ้ นตั้ ง แตป 1901 ทา มกลางโรงเปา แก วที่ มี อ ยู
มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแหงนี้ก็คือโคมไฟแกว และลูกบอลแกวนั่นเอง นอกจากนี้
ยังมีสอนวิธีการเปาแกวใหกับนักทองเที่ยวดวย
นําทานสู DUTY FREE อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ทั้ง เสื้อผา น้ําหอม ตางๆ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 4) ณ เมนู บุฟเฟตขาปู พรอม เบียร ไวน สาเก ไมอั้น *** เฉพาะกรุป

HAPPY TEAM เทานั้น !!

ที่พัก
วันที่สี่
เชา

ที่พัก
วันที่หา
เชา

เที่ยง

T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา
อิสระทองเที่ยวเต็มวัน
(B / อิสระ / อิสระ)
รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 5) ณ หองอาหารของโรงแรม (อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และเย็น)
>>>>> อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปงไดอยางเต็ม
อิ่ม หรือถาหากทานตองการที่จะสัมผัสเมืองซัปโปโรแบบมุมสูงๆ แนะนําตองเปน JR TOWER เปนจุดชมวิวของ
เมืองจากระดับความสูงถึง 160 เมตร (ไมรวมตั๋วขึ้น จุดชมวิวราคาประมาณ700เยน) เปนสถานที่ดึงดูดใจที่รวมทั้ง
หางสรรพสินคาศูนยการคาและโรงแรมไวดวยกัน JR TOWER อยูติดกับสถานีรถไฟ JR และรถไฟใตดิน ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนในการทองเที่ยวหรือการเลือกซื้อสินคา ทานสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ดวยตัวเอง แหลง
ทองเที่ยวที่นาสนใจ สามารถเลือกเที่ยวไดใน 1 วัน
- ชอปปงสึสึกิโนะ
- ตลาดปลายามเชา
- รานรอยเยน
- ชอปปง JR TOWER
- สวนสัตวมารุยามะ
- โรงงานเบียรซัปโปโร
- ภูเขาโมอิวะ
- โรงงานช็อกโกแลต
- จุดชมวิวบนเขาโอคุระ
- หอคอยทีวีทาวเวอร
- ตรอกราเมน
- สวนสาธารณะโมเอะเระนุมะ
T MARK CITY HOTEL SAPPORO / APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเทา
ทําเนียบรัฐบาลเกาฮอกไกโด – ตลาดโจไก อิจิบะ -สนามบินชิโตเซะ - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 6) ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นชม ทํ า เนี ย บรั ฐ บาลเก า ฮอกไกโด หรื อ อะคะเร็ ง งะ ในภาษาญี่ ปุ น
แปลว า อิ ฐสี แ ดง เปน อาคารในสไตลนี โอบาร็ อคอเมริก า โดยลอกแบบมาจาก
อาคารทําเนียบรัฐบาลแหงรัฐแมสซาซูเซตส สหรัฐอเมริกา โดยใชอิฐไปจํานวน
มากกวา 2.5 ล านกอ น ซึ่ง เปนอิ ฐที่ทํา จากซิ โรอิชิ และโทโยชิ รา ที่ เปน หมูบา น
ใกล ๆ เมืองซัปโปโรอาคารที่เห็นในปจจุบันอยางงดงามนั้น เปนอาคารที่ไดรับ
การบูรณะซอมแซมใหม หลังจากถูกไฟไหมเมื่อป พ.ศ.2454 ดวยความสวยงาม
ของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยูเพียงไมกี่แหง อาคารหลังนี้จึงไดรับ
การขึ้นทะเบียนใหเปนสมบัติทางวัฒนธรรมสําคัญของชาติเมื่อปพ.ศ.2512 และยังใชงานรับรองแขกเมืองที่มา
เยือนอยู นําทานเดินทางไปตลาดอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในซัปโปโร ตลาดโจไก อิจิบะ เปนตลาดที่คึกคักและ
มากมาย ไปดวยของฝากของดีของซัปโปโรและผลิตภัณฑจากทั่วฮอกไกโด
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางสูสนามบิน
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14.15 น.

ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW932
บริการอาหาร และ เครื่องดื่ม บนเครื่อง ( มื้อที่ 7)

19.15 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา**

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 5

บริษทั เทีย่ วทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร JP 93-02 XW

www.เที่ยวทัว
่ โลก.com สายดวน 086-366-6583, 094-419-2228

หนา 6

บริษทั เทีย่ วทัว่ โลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอรกรุป จํากัด
เลขที่ 2 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร. 02-103-9988 Hotline. 086-366-6583, 094-419-2228 LINE ID : @teawtourlok
E-Mail : info@teawtourlok.com Website : www.teawtourlok.com License : 11/06940

รหัสทัวร JP 93-02 XW

เงื่อนไขหองพัก :
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรยังไมคอนเฟรม
 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวรจะแจงใหทราบพรอมกับใบนัด
หมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน กอนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอยูใ นระดับเดียวกัน
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุน หองพักจะมีขนาดคอนขางเล็กและบางโรงแรมจะไมมีบริการหองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) ดังนั้นทาง
บริษัททัวรจะจัดหองพักใหทานแยกเปน 2 หองพักแทน คือ 1 หองนอนคู (พัก 2 ทาน) และ 1 หองพักเดี่ยว (พัก 1 ทาน)
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปน
ุ ไมมีบริการหองพักแบบเตียงคู (TWIN) หรือกรณีที่หองพักแบบเตียงคูโรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทาง
บริษัททัวรจะจัดหองพักแบบ 1 เตียงใหญ (DOUBLE) ใหทานแทน
4. กรณีโรงแรมที่เขาพักในประเทศญี่ปุน ไมมบ
ี ริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษท
ั ทัวรจะนําคณะเขาใชบริการออนเซ็นที่อยู
บริเวณใกลเคียงแทน (เฉพาะรายการทัวรทร
ี่ ะบุโปรแกรมอาบน้ําแรธรรมชาติเทานั้น)

ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการที่สนามบินดอนเมืองเทานั้น
กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อใชเดินทางมาและกลับจากสนามบินดอนเมืองนั้น ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากเปนคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
ฉะนั้นทานควรจะใหกรุป Final 100% กอนที่จะสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ

หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศญี่ปุน
จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองที่ประเทศญี่ปุนทางผูจัดและทางสายการบินจะไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน
้ ทุกกรณี
ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศญี่ปุนเรียกเก็บ
ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีทน
ี่ ั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ทั้งนี้แลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ
 ัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
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* ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ใชวิธี RANDOM คือการสุมเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น งดการคืนบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไมมีระบบคืนเงินบางสวน

ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามรายการ
5. คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไป-กลับ ทานละ 20 กก.
8. หนาทัวรนําเที่ยว ตามรายการ
9. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (ตองออกใบเสร็จแยก คาตั๋ว,คาแลนด,คาบริการ กรณีออกใบเสร็จใบเดียวตองคิดเพิ่ม)
10. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
4. คาทําวีซา สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติ (ไมใชหนังสือเดินทางไทย)
5. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ตอทริป (ชําระที่สนามบินดอนเมือง ในวัน
เช็คอิน)
6. คาทิปหัวหนาทัวรไทย ตามความพึงพอใจ
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารอยางนอยจํานวน 30 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท หรือทานละ 20,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ)
กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ ภายใน 30 วันกอนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร-อาทิตย)

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ไม
นอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควร
หาผูเดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
2. กรณีวันเดินทางไมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษหรือชวงเทศกาล ผูจองทัวรตองแจงเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไม
นอยกวา 30 วัน กอนการเดิน (นับรวมเสาร-อาทิตย) สามารถเปลี่ยนไดเพียง 1 ครั้งเทานั้น หากแจงหลังจากนี้ ผูเดินทางควรหาผู
เดินทางทานใหมมาแทนผูที่ไมสามารถเดินทางได
3. กรณีจองทัวรภายใน 15 วันกอนออกเดินทาง (นับรวมเสาร-อาทิตย) ผูจองทัวรไมสามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู
เดินทางไดทุกกรณี
4. กรณีแจงเปลี่ยนชื่อผูเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบรอยแลว ผูเดินทางจะตองชําระคาตั๋วโดยสารเพิ่มดวยตนเองจากคา
ทัวรที่ชําระมาแลว ณ วันที่ตองการเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง ตามขอกําหนดของทางบริษัทและสายการบิน
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณ
อักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยว (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลั ก ฐานประกอบการมอบอํ า นาจ หลัก ฐานการชํ า ระเงิ น ค า บริ ก ารต า งๆ และหนา สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารที่ ต องการให นํ า เงิน เข า ให
ครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง ไมนอยกวา 45 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) คืนเงินคาบริการ 100% ของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
2.2 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคามัดจําทั้งหมดของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
2.3 แจงยกเลิกกอนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร-อาทิตย) ยึดเงินคาบริการ 100% ของ
คาบริการที่ชําระมาแลว
เนื่องจากบริษัทตองดําเนินการจัดเตรียมนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวลวงหนา เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสําหรับเดินทาง รานอาหาร เปนตน
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือเปนเที่ยวบินเชาเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไมมีการคืน
เงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอประสานงานกับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมาย ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
หรือสามารถติดตอประสานงานผานแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามชองทางของบริษัทได
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยว จองเดินทางนอยกวา 30 ทาน
ขอควรทราบ
จากมาตรการยกเวนวีซา
 เขาประเทศญี่ปน
ุ ใหกับคนไทย ผูทป
ี่ ระสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไม
เกิน 15 วันไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการ
ตรวจเขาเมืองเพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีป
่ ุน ทางทัวรจด
ั เตรียมให
สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ
่ าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศญี่ปุนได
(เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
ชื่อ ทีอ
่ ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พา
ํ นักในประเทศญีป
่ ุน
(เชน คนรูจก
ั โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
กําหนดการเดินทางระหวางที่พา
ํ นักในประเทศญีป
่ ุน ทางทัวรจด
ั เตรียมให

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้น ไม เ กิน 1,000 มิ ลลิ ลิ ต ร โดยแยกใส ถุ งพลาสติ ก ใสซึ่ง มี ซิป ล็ อคป ด สนิ ท และสามารถนํ า ออกมาให เ จา หนา ที่ ต รวจได อย า ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญ าตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬา ฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้อสัตว
ไสกรอก ฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก
หมายเหตุ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือไมใชบริการตามที่ระบุไวในรายการทัวร ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 30 ทาน โดยจะแจงใหกับ
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 15 วันกอนการ
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รหัสทัวร JP 93-02 XW
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัท
พรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชาของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษี
เชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

โปรดอานทุกขอในรายการทัวรโดยละเอียด
หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามกอนทําการจองทุกครั้ง
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