ฟรี !! นาหนั
นํ กกระเปปา
๋ 30 กิโลกรรัม
ผ่อนคลายยไปกับการไดด้แช่ออนเซ็น
Jappan (ญีปุ่ น) แดนอาทิตย์อุทัย... ทําไมประเทศญ
า
ญีปุ่ นถูกเรียกว่า "แดนอาทิตย์อุทัย" เค้าให้เหตุผลว่
ผ า "ประเทศญีปุ่ น
ตังออยู่ละติจดู ที 20 ซึงเป็ นปประเทศทีตังออยูท่ างตะวันออกสุ
อ ดของโโลก (ละติจดู ที 1-19 เป็ นทะเล) ฉะนนันแต่ละวันใหม่
ใ พระ
อาททิตย์จะส่องแแสงในดินแดนนของชาวญีปุปุ่ นเป็ นแห่งแรรกของโลก ฝรั
ฝ งจึงเรียกว่าเป็
า น ‘Land of the Rising Sun’ (แดนนอาทิตย์
อุทยั )
กําหนดการเดิ
ห
น
นทาง
23 - 27 มกราคคม / 13 – 17 กุมภาพันั ธ์ / 01 – 05 มีนาคมม / 22 – 266 มีนาคม 2561
2
วันที 1
ก งเทพฯ (สุสุวรรณภูมิ)
กรุ
(-/-/-)
200.00 น. คณ
ณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศศยานสุวรรณ
ณภูมิ ผูโ้ ดยสาารระหว่างปรระเทศชัน 4 ประตู 2 ROOW - D เคคาน์เตอร์
สาายการบินไทยย (TG) โดยยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การตต้อนรับ และอํานวยความมสะดวกด้านสั
น มภาระ
เช็คอิน
233.55 น. อออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโรร ประเทศญีปุ่ปน โดยเทียววบินที TG 6770
(นําหนั
า กกระเป๋าไม่เกินใบละ 30 กิโลกรัรัม ไม่จาํ กัดจํานวนชิน) / บริการเสิรฟอาหารบนเ
ฟ์
ครืองบินระหหว่างเดินทาง
วันที 2
ฮ
ฮอกไกโด
(ชิชิโตเซะ) – โนโบริเบตสสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิ
ด วทะเลลสาบโทยะ – ฮาโกดาเเตะ –
ก าไฟฟ้า – ออนเซ็น
กระเช้
(-/L/D)
088.20 น. ถึง ท่าอากาศยยานนานาชาติติชิโตเซะ เกาาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น (เวลาท้องถินเร็วกว่าไททย 2 ชม. กรรุณาปรับ
นาาฬิกาของท่านเป็
น นเวลาท้อ้ งถินเพือสะดวกในการนันัดหมาย) ผ่านพิ
า ธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้
อ ว
สมมควรแก่เวลาา นําท่านเดินทางสู
น
่ เมืองโโนโบริเบตสึ เป็ นเมืองท่องเที
อ ยวซึงตังออยูใ่ นเกาะฮออกไกโดและไได้รบั การ
ยออมรับว่าเป็ นสสถาน ตากกอากาศทีมีบ่บอนําพุรอ้ นทีทีมีชือเสียงทีสุสดของเกาะฮฮอกไกโด จากนันพาท่านเดิ
น นทาง
สู่ จิโกกุดานิ หรือหุบผานรกก แหล่งกําเนินิ ดธารนําร้อนของเมือง Noboribetsu
N
เมือเข้าไปในน Hell Valleyy ท่านจะ
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สามารถมองเห็นธารนํ าร้อนพร้อมกับไอร้อนทีระอุขึนมาไหลไปตามแนวภูเขาแถมยังได้เห็นสารกํามะถันทีมี
อยู่ทวไปบนภู
ั
เขาไฟแห่งนี ดว้ ย และถ้าใครอยากไปเห็นตานําของธารนํ าร้อน ก็สามารถเดินต่อไปอีกประมาณ
15 นาที ก็จะพบกับตานําขนาดใหญ่ทียังคงมีกลินกํามะถันรุนแรงและควันตลบไปทัวนอกจากนี ระหว่างทางที
เดินอยูใ่ นบริเวณภูเขาไฟนี ท่านจะได้เห็นธรรมชาติทีแสนงดงามทีจะแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูโดยในระหว่าง
ช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน ท่านจะได้สมั ผัสกับเหล่าใบไม้บนภูเขาทีพากันเปลียนสีสนั
เป็ นสีสม้ สีแดงกันทังภูเขาหรือในช่วงฤดูหนาว ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมีนาคม ท่านจะพบ
กับทางเดินทีเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนตัดกับสีของดินบริเซณทีธารนําร้อนไหลผ่านดินจะเป็ นสีออกส้มๆ ซึงจะ
เป็ นภูมิประเทศทีสวยงามแปลกตาเป็ นอย่างมาก
กลางวัน Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนันนําท่านชม ทะเลสาบโทยะโกะ เป็ นทะเลสาบรูปวงกลม ตังอยูท่ างใต้ของชิกตสึมเี รือข้ามระหว่างสีเกาะ
และมีทิวทัศน์อนั งดงามบนเขาโยะเทอิซงั ใน ตังอยูท่ ีเมืองอะบุตะฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะโกะนันฤดูรอ้ นแหล่ง
พัก ผ่ อนอย่า งโทยะโกะพลุ ก พล่ า นไปด้วยผูค้ น เมื อ งโทยาโกะ เป็ นเมื องที กํา ลัง จะมี ชือเสี ย งดัง ไปทัวโลก
เพราะว่าเมืองนี จะใช้เป็ นสถาน ทีจัดประชุมสุดยอดผูน้ ําโลกในปี 2551 ผูน้ ํากลุ่มประเทศจีแปดจะมารวมกัน
ทีนี สถานี ทีวีทุกช่องจะมารวมกันทีนี เทศกาลของทะเลสาบโทยา ทะเลสาบโทยะ(Lake toya ,Toyako)
ทะเลสาบโทยะ(Lake toya ,Toyako)ทะเลสาบ แห่งนี หนึ งในทะเลสาบชือดังของญีปุ่ น เป็ นทะเลสาบทีมี
ลักษณะกลม มีเส้นรอบวงประมาณ 40กิโลเมตร ตรงใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ ขึนมา มีสถานที
ท่องเทียวเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งนี สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ ซึงตังอยู่ทาง
ตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองทีล้อมรอบไปด้วยทะเล มีธรรมชาติทีสวยงามและยังเป็ นท่าเรือนานาชาติ
แห่งแรงของญีปุ่ น นําท่านเปลียนบรรยากาศ นังกระเช้าขึนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะ
ทีมองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองทีโอบล้อมด้วยทะเลทังสองข้างใน ยามคําคืนนั น นั บว่าสวยงามแปลก
ตา และว่ากันว่าเป็ นวิวกลางคืนทีสวยงามทีสุด 1 ใน 3 ของโลกทีเดียว
Å พักที LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรือเทียบเท่า
คํา
Æ บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารคําไม่ควรพลาดประสบการณ์ “ การอาบนําแร่ธรรมชาติ เพือสุขภาพ / ออนเซ็น” นําแร่ในสไตล์ญีปุ่ นให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิม ซึงชาวญีปุ่ นเชือว่านําแร่ธรรมชาตินีมสี ่วนช่วยเรือง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง
วันที 3
อิ ส ระสกี รุ ซุ สึ – เมื อ งซั ป โปโร่ - ถนนคนเดิ น ทานู กิ โ คจิ - หอนาฬิ ก าซั ป โปโร - ซู ซู กิ โ นะ
(B/L/-)
เช้า
Æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชําระค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (ถ้ามี)
จากนั นนํ าท่านอิสระสนุ กสนานกับการเล่นสกี ณ รุซุสึ ซึงถือว่าเป็ นสกีรีสอร์ททีดี แห่งหนึ งของฮอกไกโด มี
พืนทีในการเล่นขนาดใหญ่ครอบคลุมภูเขา 3 ลูก เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทัศน์ งดงาม ใกล้กบั
ทะเลสาบโทยะอีกด้านหนึ งเป็ นภูเขาโยเท มีโรงแรมขนาดใหญ่ตังอยู่ใจกลางรีสอร์ทเปิ ดต้อนรับให้ทุกท่าน
สามารถมาใช้บริการได้อีกด้วย
กลางวัน Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่ น ผัง
เมืองมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัวไปในญีปุ่ น ซึงได้รบั คําแนะนํา
และพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนันผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐานการวางผัง
เมืองของอเมริกา จากนั นนํ าท่านเดินทางช้อปปิ งยัง ย่านทานู กิโคจิ เป็ นย่านช้อปปิ ง โดยสร้างหลังคาคลุม
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คํา
วันที 4
เช้า

ยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร(ประมาณ 7-8 บล็อก) จนถึงแม่นํา Sosei สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า
กว่า 200 ร้าน ขายของทีระลึก ขนม ของเล่น เครืองสําอาง ช็อคโกแลต เสือผ้า ข้าวของเครืองใช้ต่างๆ และ
ร้านอาหารให้เลือกรับประทานมากมาย ย่านนี เป็ นตลาดเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ตังแต่ 1873 ปั จจุบนั มีการ
จัดเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลทะนุ กิ ในฤดูรอ้ น(กรกฎาคม-สิงหาคม) ก็จะประดับประดาไปด้วยไฟ และ
ตกแต่งอย่างสวยงาม
จากนันชม หอนาฬิกาซัปโปโร่ ซึงสร้างขึนตังแต่ปี ค.ศ. 1878 ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์คเู่ มือง นอกจากนี
ยังถือว่าเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคา่ ของชาวญีปุ่ น ซึงยังคงบอกเวลาอย่างเทียงตรงมานานนับ 100 ปี ทัง
ยังได้รบั การอนุ รักษ์ไว้เป็ นสมบัติลําค่าทางวัฒนธรรมทีสําคัญของญีปุ่ นอีกด้วย จากนั นนํ าทุกท่านช้อปปิ ง
ย่านซูซกู ิโนะ ซึงตังอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานี รถไฟใต้ดินซูซกู ิโนะ เมืองซัปโปโร ซึงถือเป็ นย่านทีคึกคักและมี
ชีวติ ชีวาทีสุดของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคําคืนทีมกี ารเปิ ดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสนั ต่างๆ บนตึกทีตังอยูใ่ น
ย่านแห่งนี นอกจากนั นยังเป็ นแหล่งช้อปปิ ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง เริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทัง
ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที
นักท่องเทียวจะนิ ยมมา ณ สถานทีแห่งนี
Æ อิสระอาหารคําเพือไม่ให้เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ ง
Å พักที SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
อิสระเต็มวัน นังรถไฟ JR

(B/-/-)

Æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
มาถึงประเทศทีได้ชือว่ามีรถไฟฟ้ าทีดีแห่งหนึ งของโลกทังที เราจึงเปิ ดประสบการณ์ให้ท่านท่องเทียวโดย
รถไฟ 1 วัน ท่านสามารถนังรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิมเติมได้ที (ทางบริษัทฯ ได้
เตรียมตัวรถไฟ One Day Pass สําหรับทุกท่าน)
สถานทีแนะนํา
- พิพิธภัณฑ์เบียร์ซปั โปโร พิพิธภัณฑ์แห่งนี เป็ นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญีปุ่ น ศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี ตลอดจนวิวฒ
ั นาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญีปุ่ น
สถานที แห่งนี แต่ก่อนเคยเป็ นโรงงานนํ าตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุ มจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี
1890 และปั จจุบนั ยังได้รบั คัดเลือกให้เป็ นมรดกลําค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์
กันไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)
- ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตังอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุ ยะมะ เดิ มชื อศาลเจ้าซัปโปโร
ภายหลังได้เปลียนชิอเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพือให้สมกับความยิงใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดทีมีศาลเจ้า
ชินโตนี คอยปกปั กษ์รกั ษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน
เก่า
- สวนสาธารณะโอโดริ ตังอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็ นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็ นสวนทีแบ่ง
เมืองออกเป็ นเขตเหนื อและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสําหรับเป็ นจุดเชือมต่อไปยังสถานที
สําคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ทีตังอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็ นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้
หลากหลายพันธุ์ นํ าพุ และงานประติ มากรรมกลางแจ้งต่ างๆ นอกจากนี ยงั เป็ นสถานทีสําหรับจัดงาน
เทศกาลสําคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูรอ้ น และเทศกาลหิมะซัปโปโร
ในช่วงฤดูหนาว เป็ นต้น
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เทียง-คํา
วันที 6
เช้า
10.45 น.
15.45 น.

- ตึก JR TOWER สูงทีสุดของเมืองซัปโปโร ตังอยู่ติดกับสถานี เจอาร์ซปั โปโร เป็ นทังห้างสรรพสินค้า,
โรงแรม, โรงภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทังเป็ นย่านชุมชน มีรา้ นรวงมากมายทังบนดินและใต้ดิน รวมทัง
ั า ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรียกได้วา่ มาทีนี ได้ครบทุกอย่าง
ห้างชือดัง ห้างอิเล็กทรอนิ กส์ชนนํ
**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็ นคนแนะนําการเดินทางไปยังสถานทีต่างๆแก่ทุกท่าน****
Æ อิสระอาหารกลางวันและคํา ตามอัธยาศัย เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาเทียวของท่าน
Å พักที SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ
(B/-/-)
Æ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมโปรดคืนกุญแจห้องพัก และชําระค่าใช้จา่ ยส่วนตัว (ถ้ามี)
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที TG 671
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺-☺

ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล้ทเ์ ดินทางภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี
โปรดทราบเงือนไขต่างๆ ดังนี :
1) ห้องพักทีประเทศญีปุ่ น ส่วนใหญ่หอ้ งพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอืนๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และ
จะไม่มนี ําดืมในห้อง
2) เมนูอาหารอาจมีการเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึนอยูก่ บั สถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหาร
ปิ ด หรือด้วยเหตุผลอืนๆ โดยทีไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิงทีให้กบั ลูกค้าเสมอ โดย
สมเหตุสมผล
3) ตังแต่วนั ที 1 สิงหาคม 2556 เป็ นต้นไป กฎหมายเกียวกับยานพาหนะของประเทศญีปุ่ น มีผลบังคับกําหนดให้
รถบัสทีใช้สาํ หรับบริการนักท่องเทียว จะสามารถให้บริการได้ ตังแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านัน (ประมาณ
12 ชัวโมง/วัน) ดังนันรายการท่องเทียวทุกๆวัน บริษัทจะต้องนําคณะเข้าสู่ทีพักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น. เพือ
ไม่เป็ นการผิดกฎหมายเกียวกับยานพาหนะของญีปุ่ น

กําหนดการเดินทาง
23 – 27 มกราคม 2561
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561
01 – 05 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตัวเด็ก **
ํ า 12 ปี
ผูใ้ หญ่
อายุตากว่
ํ า 12 ปี อายุตากว่
(2-3 ท่าน/ห้อง)
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ผูใ้ หญ่ 1 + เด็ก 1 )
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)
41,900
42,900
41,900
41,900

พักเดียวเพิม
6,500
6,500
6,500
6,500
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วิธีการชําระเงิน
โอนเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท เข้าบัญชีทีแจ้งไว้ ส่วนทีเหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ชือบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขทีบัญชี 071-2-80018-6
สาขา ซอยลาซาล
เลขทีบัญชี 221-2-20230-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา ถนนศรีนครินทร์-เทพารักษ์
เลขทีบัญชี 226-1-24699-7
- ธนาคารกรุงไทย
สาขา เดอะโคสท์ บางนา
เลขทีบัญชี 983-7-30977-6
- ธนาคารทหารไทย
สาขา ถนนเทพารักษ์
เลขทีบัญชี 060-2-34453-3
เมือทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชือ-นามสกุล อายุ (เพือใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมือมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านัน
อัตรานีรวม
ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัด เส้นทางตามทีระบุไว้ในโปรแกรม (ตัวกรุ๊ป)
ค่านําหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามทีสายการบินกําหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครืองบิน (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ค่าธรรมเนี ยม นํามันเชือเพลิงของสายการบิน และภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุในรายการ
ค่าโรงแรมทีพัก ตามทีระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน / ห้อง)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนําเทียว ตามทีระบุในรายการ
ค่าอาหาร และเครืองดืมตามทีระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึ งของสัญญาฯ)
อัตรานีไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนื อจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ และ
ทีวชี อ่ งพิเศษ ฯลฯ
ค่าทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน, ค่าทิปพนักงานเสิรฟ์ , พนักงานยก
กระเป๋า
ค่าธรรมเนี ยม นํามันเชือเพลิง และภาษีสนามบินทีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิมตามภาวะอัตราแลกเปลียน
ค่าภาษีต่าง ๆ หัก ณ ทีจ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม 7% (กรณีทีลูกค้าต้องการใบกํากับภาษี)
ค่าปรับสําหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางทีเกินกว่าทีสายการบินกําหนด
ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)
การยกเลิก และการเปลียนแปลง
กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเทียว เทศกาลสําคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
หากไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขต่างๆ ทีได้ระบุไว้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทําการหรือก่อนหน้านัน
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การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทําการหรือก่อนหน้านันคืนค่าทัวร์ทงหมด
ั
ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ั
กกรณี
ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมดในทุ
ยกเว้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรือกรุ๊ปทีมีการการันตีค่ามัดจําทีพัก
โดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทียวบินนัน
เงือนไขอืนๆ
- รายการทัวร์สามารถปรับเปลียนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะ
ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสิงสําคัญ
- ขอสงวนสิทธิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านทีต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่
มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซือทัวร์ จะต้องแจ้ง เพือหาข้อตกลง
ร่วมกัน เพราะเราคํานึ งถึงความปลอดภัยและเพือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
- ขอสงวนสิทธิไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอัน
มิใช่การท่องเทียว
- ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุ
ต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอืน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวตั ิ และอืนๆ ทีเกิดขึน
ทางตรงหรือทางอ้อม
- กรณียกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน เมือ
ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆ ที
ได้ระบุไว้ทงหมดแล้
ั
ว
- เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
- มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับ
- อัต ราค่า บริ ก ารคิ ด คํา นวณจากอัต ราแลกเปลี ยน และราคาตัวเครื องบิ น ในปั จจุ บัน บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการ
ปรับเปลียนค่าบริการในกรณีทีมีการขึนราคาค่าตัว เครืองบิน ภาษี เดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนี ยมนํามัน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลียนได้ปรับขึนในช่วงใกล้วนั ทีคณะจะเดินทาง
- ถ้ากรุ๊ปทีท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจาํ นวนผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนตามทีกําหนดไว้ หรือสายการ
บิ น แจ้ง ยกเลิ ก บิ น ทางบริ ษั ท จะคื น เงิ น ค่ า ทั ว ร์ ใ ห้ท่ า น แต่ ท างบริ ษั ท จะขอหัก เงิ น ค่ า ใช้จ่ า ยที เกิ ด ขึ น จริ ง เช่ น
ค่าธรรมเนี ยมในการยืนขอวีซ่าของประเทศทีท่านจะเดินทาง (ถ้าโปรแกรมทีท่านเดินทางจะต้องยืนขอวีซ่า)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการ
ล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่างๆ
ทีเกิดขึนเหนื ออํานาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าทีนันๆ ทีจะส่งผลทําให้เสียเวลาในการท่องเทียวตามรายการ
ทัวร์ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทังสิน ทังค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก
และค่าใช้จา่ ยทีบริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น
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- บริษัทฯรับเฉฉพาะผูม้ ีวตั ถุปประสงค์เดินทางเพือท่องเทีทียวเท่านัน หาากท่านถูกเจ้าหน้
า าทีตรวจคคนเข้าเมืองขอองประเทศนันๆปฏิ
น เสธ
การเข้า-ออกกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถื
า อเป็ นเหตุตุผลซึงอยูน่ อกกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของบริิษัทฯ ทางบริริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่
จ คืนเงินบางส่
บ วนหรือทังหมดหากท่านถูกปฏิเสธธการเข้า-ออกกเมือง ไม่ว่าปประเทศใดจนนทําให้ท่านไมม่สามารถ
เดินทางต่อไปปได้ คณะทัวร์รท่านอืนๆ รววมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จําเป็ปนต้องออกเดิดินทางตามโปปรแกรมที
วางไว้ แต่ทางงตัวแทนบริษัษัทฯจะทําหน้าทีประสานงานนและเจ้าหน้าที
า จะทําการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็ นระยะๆ
น
- เนื องจากตัวเเครืองบินชุ ดนี เป็ นตัวราคาาพิเศษ (ตัวกรรุ๊ป) ต้องเดินนทางตามวันทีทีระบุไว้บนหหน้าตัวเท่านัน จึงไม่สามารรถยกเลิก
หรือเปลียนแแปลงใดๆ ทังสิน และถ้าทาางบริษัทได้ดําเนิ นการออกตัวเครืองบินไปแล้
น
วนั น ไไม่สามารถยกกเลิกหรือเปลีลยนแปลง
รายชือผูเ้ ดินทางได้
ท
(ยกเว้ว้นบางสายกาารบิน ทีสามาารถเปลียนแปปลงรายชือผูเ้ ดินทางได้ เมืออท่านต้องการรเปลียนแปลงงรายชือผู้
เดินทางหลังจากออกตั
จ
วเคครืองบินไปแล้ว้ จะต้องเสียค่คาใช้จ่ายในกาารดําเนิ นการร ทังนี จะขึนอยูยูก่ บั สายการบิบินเท่านัน)
- บริษัทฯทําหนน้าทีเป็ นตัวแททนในการเรียกร้องค่าชดใชช้จากสายการบิน, โรงแรมหหรือบริษัทขนนส่งเมือเกิดกาารสูญหายของงสัมภาระ
ระหว่างการเเดินทาง แต่จจะไม่รับผิดชออบต่อการสูญหายดั
ญ
งกล่าวในระหว่
ว
างกาาร ท่องเทียวนี หากท่านไไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่า
ทังหมดหรือบางส่
บ วน ถือว่วาท่านสละสิทธิ
ท ไม่สามารถถเรียกร้องขอคืนค่าบริการรได้หากท่านไไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัว
เครืองบินขากกลับซึงยังไม่ได้ใช้ ไม่สามาารถนํามาขอคืคืนเงินได้ค่าบริริการที ท่านชชําระกับทางบบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเเหมาขาด
และทางบริษัษัทฯได้ชาํ ระให้กบั บริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่
ล งแบบเหหมาขาดเช่นกัน ดังนันหากกท่านมีเหตุอันใดที ทําให้ท่ทานไม่ได้
ท่องเทียวพร้อมคณะตามร
อ
รายการ ทีระบุบุไว้ ท่านจะขออคืนค่าบริการรไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการรทัวร์ตาม
ความเหมาะสสม และสถานนการณ์ต่างๆ ทังนี ทางบริษัษทฯจะยึดถือและคํ
แ านึ งถึง ความปลอดภัภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลู
ข กค้า
ส่วนมากเป็ นสํ
น าคัญ

เอิร์รธ แทรเวลล แอนด์ ออร์
อ แกนไนนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตปประกอบธุรกิ
ร จนําเทียววเลขที11//06694)
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