กําหนดการเดินทาง
วันแรก
20.00 น.

11-16 MAY, 12-17 MAY, 19-24 MAY'16

กรุงเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ

23.45 น.

พร้ อมกันทีท่ ่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 ส่ วนผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
เจ้ าหน้ าทีค่ อยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกด้ านเอกสารก่ อนขึน้ เครื่อง
เดินทางสู่ สนามบิน ชิ โตเซะ ประเทศญีป่ ุ่ น โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670

วันทีส่ อง

สนามบินชิ โตเซะ – สวนทะคิโนะอุเอะ(Moss Phlox) – สวนดอกไม้ คะมิยูเบทสึ (ชมดอกทิวลิป)

08.00 น.

กลางวัน

จากนั้น
คํ่า

เดินทางถึงสนามบินชิ โตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีป่ ุ่ น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว
นํา ท่ า นเดิ นทางสู่ เมื องทะคิ โนะอุ เอะ เมื องเล็กๆ ที่ ไ ด้ชื่ อว่า เมื องแห่ งเทพนิ ย าย ด้วยธรรมชาติ อนั อุ ดมสมบู รณ์
สวยงามทําให้นึกถึงฉากในเทพนิยาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทาง ไปยัง “สวนทะคิโนะอุเอะ” ในช่ วงฤดูใบไม้ผลิ จะถู กปกคลุ มไปด้วยพรมของดอกมอสฟอกซ์
(Moss Phlox) ซึ่ งเป็ นดอกไม้ที่เป็ นตัวแทนของเกาะฮอกไกโดในฤดูกาลนี้ เลยทีเดียว ทัว่ ทั้งสวน ซึ่ งมีเนื้อที่เทียบเท่า
14 สนามฟุ ตบอล จะกลายเป็ นสี ชมพูต้ งั แต่ตน้ เดื อนพฤษภาคม จนถึ งต้นเดื อนมิ ถุนายน กลิ่ นหอมหวานที่ เป็ น
เอกลักษณ์ของดอกไม้น้ ี จะทําให้ท้ งั เมืองอบอวลไปด้วยกลิ่นของฤดูใบไม้ผลิ นอกจากนี้ยงั มีกิจกรรมอื่น ๆ อีกเช่ น
การนั่งเฮลิ คอปเตอร์ ช มวิว การจัดงานแสดงดนตรี และงานอื่ นๆอี กมากมาย ที่ ถูกจัดขึ้ นในช่ วงนี้ เมื่ อดอกมอส
ฟอกซ์น้ นั บานอย่างเต็มที่
นําท่านไปยัง “สวนดอกไม้ คะมิยูเบทสึ ” ท่านจะได้ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิป กว่า 1,200,000 ดอก จากกว่า
120 สายพันธุ์ให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ทีพ่ กั ABASHIRI KANKO HOTEL หรือเทียบเท่ า
ให้ท่ า นได้สั ม ผัส กับ การอาบนํ้า แร่ หรื อเรี ย กอี ก อย่า งว่า ออนเซ็ น (ONSEN) เพื่ อผ่อนคลายความเมื่ อยล้า การ
อาบนํ้าแร่ จะทําให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุ ขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญ
ของร่ างกายอีกด้วย

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

พิพธิ ภัณฑ์ ธารนํา้ แข็ง – ทุ่งดอกไม้ ฮิกาชิ โมโกโตะ – ทะเลสาบอะคัง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ ธารนํ้าแข็ง” ซึ่ งมีการจัดแสดงธารนํ้าแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์
ระบบนิเวศวิทยาการมาของธารนํ้าแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารนํ้าแข็งขนาดใหญ่ลอย
อยูเ่ หนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่ งจะเริ่ มมีธารนํ้าแข็งหนาตา ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะค่อยๆละลาย
หายไปราวเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน ขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละปี โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชม
ธารนํ้าแข็งจะอยู่ในช่ วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่ องราวความเป็ นมา
ในการเคลื่อนตัวของธารนํ้าแข็งในรู ปแบบภาพยนต์แล้วยังมีการจัดแสดงสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง
มาได้จากธารนํ้าแข็งบริ เวณชายฝั่งอีกด้วย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ ทุ่งดอกไม้ “ฮิกาชิ โมโกโตะ” แหล่งรวบรวมพันธุ์ ไม้ นานาชนิ ด บนพื้นที่กว่า 100,000 ตร.ม.
และเป็ นจุดชมพิงค์มอสที่มีชื่อเสี ยงระดับประเทศ ท่านจะได้พบกับเนินเขาที่เต็มไปด้วย ดอกพิง้ ค์มอส สี แดง สี ชมพู
สี ขาว สี ม่วง ที่บานสะพรั่งอวดโฉมให้นกั ท่องเที่ยวได้เก็บภาพอันสวยงามกันตามอัธยาศัย
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ “ทะเลสาบอะคัง” ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุทยานแห่ งชาติอะคัง และได้รับการประกาศให้
เป็ นพื้นที่ชุ่มนํ้า หนึ่งในทะเลสาบที่เกิดขึ้นบนปากปล่องภูเขาไฟที่สงบแล้วราว 6,000 ปี ก่อน ทะเลสาบนี้มีสาหร่ าย
นํ้าจืด สี เขียวที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสาหร่ ายนํ้าจืดชนิ ดเดียวกันที่มีอยูใ่ นทะเลสาบแห่ งอื่นของโลก และคนญี่ปุ่น
เรี ยกสาหร่ ายชนิ ดที่วา่ นี้ ว่า “มาริ โมะ” เป็ นชื่อที่นกั พฤกษศาสตร์ ทะซึ ฮิโกะ คาวาคามิ เป็ นคนตั้งไว้ คําว่า “มาริ ”
หมายถึ งลูกบอลแฟนซี ส่ วนคําว่า “โมะ” นั้นหมายถึ งพืชที่เจริ ญเติบโตในนํ้าเชื่ อกันว่าสาหร่ ายมาริ โมะนั้นเป็ น
เหมือนเครื่ องรางที่จะนําความโชคดีมาให้แก่เจ้าของอีกด้วย
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ทีพ่ กั NEW AKAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่

หมู่บ้านไอนุ - หอสั งเกตุการณ์ บึงคุชิโระ และจุดชมวิว – สะพานนุซามัย – Fisherman's Wharf MOO and EGG

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านไอนุ โคตัน”(AINU KOTAN VILLAGE) หมู่บา้ นชาวไอนุ โบราณ ซึ่ งถือว่าชาวไอนุ น้ นั
เป็ นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็ นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด นําท่านชมชาวไอนุ โบราณ และชม
ร้ า นค้า พื้นเมื องที่ เป็ นการดํา รงชี วิตของชาวไอนุ ให้ท่า นได้เก็บ ภาพกับ ชาวไอนุ โบราณ พร้ อมเลื อกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองของชาวไอนุกนั ตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านไปยัง “หอสั งเกตุ การณ์ บึงคุชิโระ” เป็ นอาคารแสดงนิ ทรรศการเกี่ ยวกับพืช และสัตว์ในพื้นที่ ลุ่มคุ ชิโระ
ดาดฟ้ าของอาคารเป็ นจุดชมวิวด้วย บึงคุชิโระเป็ นพิ้นที่ชุ่มนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่ งเมื่อราว 5,000 ปี ก่อนหน้านี้
ยังเป็ นทะเลอยู่ ต่อมาได้ค่อยกลายเป็ นบึ ง และพื้นที่ลุ่มขึ้นมาราว 3,000 ปี ก่อน และได้ประกาศเป็ นเขตอุ ทยาน
แห่งชาติดว้ ย
นําท่านเดิ นทางสู่ “สะพานนุ ซามัย” เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าํ คุ ชิโร เป็ นสะพานที่ติด 1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุด
ในฮอกไกโด ความสวยงามของสะพานนี้ อยู่ที่ ช่ วงหมอกลงจัดในฤดู ร้อน ตัดกับ แสงของพระอาทิ ตย์ตก ที่ มุ ม
สะพาน ที่มุมสะพานทั้งสี่ จะมีรูปปั้ นผูห้ ญิงสี่ คนในอิริยาบทต่างเรี ยกว่า "อนุสาวรี ยแ์ ห่งฤดูกาล ทั้งสี่ " บริ เวณใกล้ๆ
กับสะพานยังมี “Fisherman's Wharf MOO and EGG” อาคารรู ปทรงแปลกตาที่เป็ นที่ต้ งั ท่าเรื อ ห้างสรรพสิ นค้า
ศูนย์อาหาร ตลาด และสวนพฤษศาสตร์ ในร่ ม อีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ หรื อเดินช้อปปิ้ งกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าอาหาร)
ทีพ่ กั LA VISTA KUSHIROGAWA หรือเทียบเท่ า

กลางวัน

จากนั้น

คํ่า

วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น
จากนั้น
จากนั้น
คํ่า

วันที่หก
เช้ า

เมืองโอบิฮิโระ – สวนดอกไม้ ชิจิคุ – ซัปโปโร – นั่งรถชม (สวนโอโดริ, อาคารรัฐบาลเก่ า, หอนาฬิ กาโบราณ)
– ช้ อปปิ้ งทานูกโิ คจิ และซู ซูกโิ นะ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมือง โอบิฮิโระ ไปยัง “สวนดอกไม้ ชิจิคุ” สวนสวยติดอันดับต้นๆของฮอกไกโด สวนนี้ เป็ นของ
คุณยายชื่ อ อะคิโยะ ชิ จิคุ ที่ลงมือปลูกด้วยตนเองจากที่ดินรกร้ าง จนกลายเป็ นสวนสวย ที่นี่จะปลูกแบบธรรมชาติ
ใช้สายพันธ์ และชนิ ดที่เหมาะสมกับสภาพอากาศสลับสับเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล นอกจากนี้ สวนของคุณยายยังมี
ร้านขายขนม เครื่ องดื่ม และของที่ระลึ กต่างๆ รวมถึ งดอกไม้ ให้นกั ท่องเที่ยวซื้ อกลับบ้านได้ดว้ ย อิสระให้ท่านได้
เดิยชมพรรณไม้ต่างๆกันตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซัปโปโร นําท่านผ่านชม“สวนโอโดริ หรื อ โอโดริ โคเอ็น” ที่เป็ นทั้งสวน และถนนที่ตดั ผ่าน
ย่านใจกลางเมือจากตะวันออกไปตะวันตก ถือเป็ นหนึ่งในถนนที่มีเสน่ห์ และเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลาง
ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ และต้นไม้นบั ร้อยชนิด
นําท่านผ่านชม “อาคารรั ฐบาลเก่ า” ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1888 ในอดีตได้ใช้เป็ นที่ทาํ การของข้าหลวงใหญ่ปกครอง
อาณานิ คม อาคารแห่ งนี้ ได้ถูกบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี และเหมือนเดิ มกับสมัยก่อน เพื่อเก็บไว้เป็ นสมบัติ
ทางวัฒนธรรมที่สาํ คัญของชาติภายในมีส่วนที่จดั แสดงรู ปภาพวัสดุ ที่เกี่ยวกับความเป็ นมาของเกาะฮอกไกโด
นําท่านผ่านชม“หอนาฬิ กาโบราณ” สัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ปั จจุบนั ประกาศให้เป็ นสมบัติล้ าํ ค่าทางวัฒนธรรม
นําท่านช้อปปิ้ งย่าน “ทานูกิโคจิ” ช้อปปิ้ งอาเขตบนถนนคนเดิ นที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิ มะ มี ความยาว
7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรี ยงรายอยูก่ ว่า 200 ร้านค้า
ช้อปปิ้ งกันต่อที่ยา่ น “ซึซึกโิ นะ” แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้ อผ้า รองเท้า และยังเป็ น
แหล่งรวมร้านอาหาร และที่ท่องเที่ยวยามราตรี อีกด้วย
 รับประทานอาหารคํ่า แบบอิสระตามอัธยาศัย (ไม่ รวมค่ าอาหาร)
ทีพ่ กั TOKYO DOME HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่ า

สนามบินชิ โตเซะ – กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า (กรุ ณาตรวจเช็ คสิ่ งของ และสั มภาระให้ เรียบร้ อย)
สมควรแก่ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน

10.45 น.
15.45 น.

เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึงเมืองไทย พร้ อมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม
หมายเหตุ

: รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็ นต้ นโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ (ราคาต่อ 1 ท่าน)
วันเดินทาง

ราคา

ผู้ใหญ่

11 – 16 พ.ค.
12 – 17 พ.ค.

รวมตัว๋
ไม่รวมตัว๋
รวมตัว๋
ไม่รวมตัว๋

62,900.- บาท
41,900.- บาท
60,900.- บาท
39,900.- บาท

19 – 24 พ.ค.

เด็ก 1 ท่ าน
เด็
ก
1
ท่
า
น
เด็ก 1 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่ พัก2กับท่ผูาน้ ใหญ่
2 ท่ าน
พักเดีย่ วเพิม่
1 ท่ าน
มเี ตียง
(มีเตียงเสริม) (ไม่เสริ
ม)
60,900.- บาท 59,900.- บาท 56,900.- บาท
10,500.- บาท
41,900.- บาท 41,900.- บาท 39,900.- บาท
58,900.- บาท 57,900.- บาท 54,900.- บาท
10,500.- บาท
39,900.- บาท 39,900.- บาท 37,900.- บาท

เงือ
่ นไขการให้บริการ
้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน ด ังกล่าว
1. การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั้
องมีผโู ้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน
ิ ธิใ์ นการเปลีย
ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตว๋ ั โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯ
ิ้
ก่อนทุกครงั้ มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบใดๆ ทงส
ั้ น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชาระค่าตว๋ ั เครือ
่ งบิน ตามทีแ
่ ผนกตว๋ ั เครือ
่ งบินได้กําหนดไว้ในอินวอยซ ์ เท่านน
ั้
3.3 กรุณาชาระค่าท ัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15 ว ันก่อนออกเดินทาง ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์ และ ว ันหยุดน ักข ัตฤกษ์
4. การยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึน
้ ไป คืนมัดจําทัง้ หมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน
้ ไป เก็บค่าใช ้จ่ายเบือ
้ งต ้น 5,000 บาท
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 - 30 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทัง้ หมด

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 25 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.5 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช ้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
่ งเทศกาลว ันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต ้น บางสายการบินมีการการันตีมด
4.6 ยกเว้นกรุป
๊ ทีอ
่ อกเดินทางชว
ั จําทีน
่ ั่ ง
กับสายการบินและค่ามัดจาทีพ
่ ัก รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มก
ี ารคืนเงินม ัดจํา หรือ ค่าท ัวร์
ทงหมด
ั้
ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.7 กรณีวซ
ี า่ ไม่ผา่ น (ท่านได ้ให ้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต ้อง และตรงตามกําหนดเวลา)
ทางบริษัทฯ ยินดีคน
ื ค่าทัวร์ให ้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
4.8 กรณีทท
ี่ า่ นมีความประสงค์จะยืน
่ วีซา่ และฟั งผลวีซา่ หลังจากวันทีท
่ างบริษัทฯ ได ้ดาเนินการออกตั๋ว
เครือ
่ งบินแล ้ว ถ ้าวีซา่ ไม่ผา่ น ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ราคา
ตั๋วเครือ
่ งบินในแต่ละกรุ๊ป)
4.9 กรณีทก
ี่ องตรวจคนเข ้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศทีร่ ะบุไว ้ ใน
้
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
หมายเหตุ เมือ
่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
้
พร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัดพร ้อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น
1.ค่าตว๋ ั โดยสารเครือ
่ งบินไป-กล ับ ชัน
การเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบ
ั เครือ Star Alliance ได ้ 50% โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
เงือ
่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบิน ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน
้
การเปลีย
่ นแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิม
่ ทีท
่ างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีอ
่ อกตั๋ว
2.ค่าทีพ
่ ักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
หมายเหตุ ห ้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห ้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท
ี่ ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึน
้ อยู่กับข ้อจํ ากัดของห ้องพักและการวางรูปแบบของห ้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทําให ้ท่านไม่ได ้ห ้องติดกันตามทีต
่ ้องการ
3.ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกําหนดโปรแกรมล่วงหน ้า หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส
่ ถานทีเ่ ข ้าชมนั น
้ ๆ ปิ ดทํ าการ
หรือ ปิ ดโดยมิได ้แจ ้งล่ว งหนา้ หรือ หากมีก ารล่าช ้า หรือ เหตุห นึ่งเหตุใ ดในระหว่า งการเดินทาง เป็ นผลทํ า ให ้ท่านไม่
สามารถเข ้าชมสถานทีด
่ ังกล่าวได ้ ทางบริษัทฯจะไม่มก
ี ารคืนเงินใดให ้แก่ทา่ น
4.เจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5.ค่านํ้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม / 1 ใบ และ สัมภาระไม่เกิน 7 กิโล เอาติดตัวขึน
้ เครือ
่ งท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันวินาศภัยเครือ
่ งบินตามเงือ
่ นไขของแต่ละสายการบินทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็บ
6.ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
กรณีด ังต่อไปนี้ ทางบริษ ัทประก ันภ ัยไม่คม
ุ ้ ครองต้องทําเป็น แผนแบบเดีย
่ วเท่านน
ั้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
1. กรณีผุ ้เดินทางเป็ น ไม่เดินทางไป - กลับพร ้อมคณะ
2. กรณีเดินทางคนละสายการบินกับคณะ
3. กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้เดินทางเริม
่ ต ้นจากประเทศไทย
้ ค่ะ ***
*** กรณีดังกล่าวข ้างต ้น ทางประกันภัยการเดินทางจะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน
อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ
2. ค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครือ
่ งดืม
่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต ้น
3. ค่าภาษี ทก
ุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษี นํ้ามัน ทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิม
่ ภายหลังจากทางบริษัทฯได ้ออกตัว๋ เครือ
่ งบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเลือ
่ นการเดินทางในกรณีทม
่ี ผ
ี ู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 30 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บค่าน ้ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม
่ หากสายการบินมีการปรับขึน
้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนือ
่ งจากสาเหตุตา่ งๆ
้ หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การประท ้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนือ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
่ งเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบต
ั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทีย
่ วเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขข ้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
ิ ธิใ์ นการเปลีย
้ น
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ นแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับสภาวะอากาศ การเมือง
้ น
สายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงนี
ั้ ข
ึ้ อยูก
่ ับอ ัตราแลกเปลีย
่ นของเงินสกุลเยน

่ เข้าประเทศญีป
รายละเอียดเกีย
่ วก ับมาตรการยกเว้นวีซา
่ ่ นให้
ุ
ก ับคนไทย
(เอกสารทีจ
่ ะต้องใชใ้ นการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

ั ้ ในประเทศญีป
จากมาตรการยกเว ้นวีซา่ เข ้าประเทศญีป
่ นให
ุ่
้กับคนไทย ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะพํานั กระยะสน
่ น
ุ่
ไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด ้วยวัตถุประสงค์เพือ
่ การท่องเทีย
่ ว เยีย
่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต ้องยืน
่ เอกสารในขัน
้ ตอนการ
ตรวจเข ้าเมือง เพือ
่ ยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตก
ิ ารเข ้าประเทศญีป
่ น*
ุ่
ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครือ
่ งบินขาออกจากประเทศญีป
่ น
ุ่
2. สงิ่ ทีย
่ น
ื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ นได
ุ่
้
่ เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต ้น)
3. (เชน
ื่ ทีอ
่ คนรู ้จัก โรงแรม และอืน
4. ชอ
่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ
่ ํานั กในประเทศญีป
่ น
ุ่ (เชน
่ ๆ)
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ
่ ํานักในประเทศญีป
่ น
ุ่
ํ หร ับกรณีการเข้าประเทศญีป
่ )
คุณสมบ ัติการเข้าประเทศญีป
่ ่น
ุ (สา
่ ่ นด้
ุ วยมาตรการยกเว้นวีซา
ื เดินทางต ้องมีอายุการใชงาน
้
1. หนังสอ
เหลือมากกว่า 6 เดือน ขึน
้ ไป นั บจากวันทีผ
่ ู ้โดยสารเดินทาง
ื เดินทาง (พาสพอร์ต) หมดอายุไม่สามารถเดินทางได ้ บริษัทฯไม่ขอรับผิดชอบต่อความ
กรณีหนังสอ
ี หายไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สน
ิ้
เสย
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ
่ ะกระทําในประเทศญีป
่ นจะต
ุ่
้องไม่เป็ นสงิ่ ทีข
่ ด
ั ต่อกฎหมาย และเข ้าข่ายคุณสมบัตก
ิ าร
ั้
พํานักระยะสน
3. ในขัน
้ ตอนการขอเข ้าประเทศ จะต ้องระบุระยะเวลาการพํานั กไม่เกิน 15 วัน
4. เป็ นผู ้ทีไ่ ม่มป
ี ระวัตก
ิ ารถูกสง่ ตัวกลับจากประเทศญีป
่ น
ุ่ มิได ้อยูใ่ นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้า
ประเทศ และไม่เข ้าข่ายคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ
หมายเหตุ โปรแกรมจัดทําขึน
้ สําหรับผู ้ทีป
่ ระสงค์เดินทางท่องเทีย
่ วเท่านัน
้ เนือ
่ งจากบริษัททัวร์ ไม่สามารถ
รับผิดชอบ กรณีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจคนเข ้า – ออก เมือง ปฏิเสธไม่ให ้เข ้าประเทศ และ ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดเป็ นการชําระ
ิ้ ไม่สามารถคืนได ้ไม่วา่ กรณีใด
ขาดล่วงหน ้าก่อนออกเดินทางทัง้ สน

