ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ สัมผัสควำมงำมของเกำะฮอกไกโด
อาซาฮี คาว่า

ทาคิโนะอุเอะ
คามิยเุ บทสึ
ซัปโปโร

ลิม้ รสสุดยอดราเม็งขึน้ ชื่อของเมืองทีห่ มู่บา้ นราเม็ง, ชมความน่ ารักของสัตว์เมืองหนาว
ที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ อิออน มอลล์,
เข้าชมกระบวนการทาสาเกทีพ่ ิ พิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
ชมความงามของทุ่งชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส ทีบ่ านปกคลุม
ทัวเนิ
่ นเขา
ชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปกว่าหนึ่งล้านสองแสนต้น
ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั ราคาโดนใจทีม่ ิ ตซุย เอาท์เล็ท ปาร์ค,
ช้อปปิ้ งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิด
และช้อปปิ้ งร้านสินค้าปลอดภาษี , ชมสถาปตั ยกรรมอันสวยงามของ
อาคารที่ทาการรัฐบาลเก่า ทีร่ จู้ กั กันในนามว่าทาเนียบอิฐแดง

 พิเศษ!! ชมทุ่งดอกไม้ 2 แห่ง 
เลือกแพ็คเก็จทัวร์ ท่องเทีย่ ว "อุ่นใจ" เลือกใช้ บริการ "อมานีทวั ร์ " ARMANITOUR โทร 095-246-4394, 094-919-6441

กำหนดวันเดินทำง 9-13 / 11-15 / 18-22 พฤษภำคม 2561
อัตรำค่ำบริกำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

29,900.- บำท

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ

9,900.- บำท

*รำคำทัวร์ไม่รวมค่ำทิปไกด์และคนขับ ท่ำนละ 1,000 บำท
โดยเรียกเก็บพร้อมกับค่ำทัวร์ส่วนที่ เหลือ*
วันแรก
21.00น.
23.55น.

สนำมบินดอนเมือง
พร้อมกันที่สนำมบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
เที่ยวบิ นที่ XJ620

วันที่สอง

สนำมบินชินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บำ้ นรำเม็ง >>
สวนสัตว์อำซำฮียำม่ำ >> พิพิธภัณฑ์สำเกโอโตโกยำม่ำ

08.40น.

เดิ น ทำงถึ งสนำมบิ น ชิ น ชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปุ่ น หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอน
กำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิ ธีกำรศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดิ นทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ
ั ่ นตก เพื่อนาท่านเข้าชมหมู่บ้ำนรำเม็ง
เมืองทีไ่ ด้ชอ่ื ว่ามีโอโซนทีด่ ที ส่ี ุดบนเกาะฮอกไกโดฝงตะวั
หมู่บา้ นทีไ่ ด้รวบรวมเอาร้านราเม็งชือ่ ดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิดให้บริการ
ครัง้ แรกเมื่อปี ค .ศ.1996 ซึ่งราเม็งในสไตล์อาซาฮีค าว่านี้เกิดขึน้ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2

เลือกแพ็คเก็จทัวร์ ท่องเทีย่ ว "อุ่นใจ" เลือกใช้ บริการ "อมานีทวั ร์ " ARMANITOUR โทร 095-246-4394, 094-919-6441

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ ของตัวเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ
เพื่อให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีม่ อี ยู่ก่อนหน้านี้ จนในทีส่ ุดก็เป็นทีย่ อมรับ
อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ หมู่บ้ำนรำเม็ง
นาท่ านเข้าชม สวนสัตว์อำซำฮี ยำม่ำ สวนสัตว์แห่งนี้ เปิ ดขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1967 เป็ น สวนสัต ว์
ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็ น
ธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยงั ถือได้ว่าเป็ นต้นแบบ
ของสวนสัต ว์ท งั ้ หมดของญี่ ปุ่น ทัง้ ในเรื่อ งของการออกแบบให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อ มได้อ ย่ า ง
กลมกลืนและเนื้อที่อนั กว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์
เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น หมีขวั ้ โลกเหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวน้ า,
ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะและยังมีสตั ว์น้อยใหญ่ อกี มากมายที่รอคอยการมาเยีย่ มเยือน จากนัน้
นาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกทีม่ ชี อ่ื เสียงในระดับ
หัวแถวของญี่ปนุ่ ให้ท่านได้ชมความพิถพี ถิ นั ในการผลิตสาเกทีข่ น้ึ ชือ่ แห่งนี้
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำม

เช้ำ
08.00น.

เที่ยง
บ่ำย

อำซำฮีคำว่ำ >> ทำคิโนะอุเอะ >> ทุ่งพิงค์มอส >> คำมิยเุ บทสึ
>> สวนทิวลิป >> อำซำฮีคำว่ำ >> ห้ำงสรรพสินค้ำอิออน มอลล์

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่เมืองทำคิ โนะอุเอะ เพื่อชมความงามของทุ่งพิงค์มอส ที่พากันออกดอกสีชมพูสด
และสีขาวบานปกคลุมไปทัวเนิ
่ นเขาดังผื
่ นพรม บนพื้นที่กว่า หนึ่งแสนตารางเมตร อิสระให้ท่านได้
เดินเล่นสัมผัสอากาศบริสุทธิ ์และชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงาม และเลือกซื้อสินค้าจากร้านจาหน่ายสินค้า
พืน้ เมืองและของทีร่ ะลึก จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองคำมิ ยุเบทสึ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เมืองคำมิ ยุเบทสึมชี ่อื เสียงในเรื่องของสวนทิ วลิ ป โดยเริม่ ปลูกดอกทิวลิป เพื่อการส่งออกเมื่อ
ปีค.ศ.1950 และกลายเป็ นผูส้ ่งออกดอกทิวลิปที่ใหญ่ท่สี ุดของญี่ปุ่น และขยายแปลงปลูกดอกทิวลิป
เรื่อยมา โดยปจั จุบนั มีพ้นื ที่ปลูกดอกทิวลิป กว่า 70,000ตารางเมตรและมีทวิ ลิปกว่า 1,200,000ต้น

เลือกแพ็คเก็จทัวร์ ท่องเทีย่ ว "อุ่นใจ" เลือกใช้ บริการ "อมานีทวั ร์ " ARMANITOUR โทร 095-246-4394, 094-919-6441

คำ่

และมีมากกว่า 11 สายพันธุ์ ภายในสวนทิวลิป ท่านจะได้พบความงามของสวนดอกทิวลิปหลากสีสนั
และอาคารกังหันลม ให้บรรยากาศเหมือนกับท่านเดินเล่นในสวนทิวลิปที่เนเธอแลนด์ อิสระให้ท่าน
ได้เดินเล่นถ่ายภาพและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในสวน (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ ภายใน
สวน) จากนัน้ เดินทางกลับสู่ เมื องอำซำฮี คำว่ำอิสระให้ท่ านได้เดินเลือกซื้อสินค้าเครื่องอุปโภค
บริโภคต่ า งๆ กั น ที่ อิ ออน มอลล์ มี ร้ า นค้ า ต่ างๆ มากมาย อาทิ เช่ น ร้ า นร้ อ ยเยน, ร้ า น
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย และซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ท่านสามารถซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ
ขนม ชา กาแฟ ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม ART HOTEL ASAHIKAWA หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สี่
เช้ำ
08.00น.

อำซำฮีคำว่ำ >> ซัปโปโร >> มิ ตซุย เอำท์เล็ต >> ที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ >>
ร้ำนค้ำปลอดภำษี >> ช้อปปิ้ งที่ย่ำนทำนูกิและซูซูกิโน่
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
น าท่ านเดินทางสู่ เมื องซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5
ของญี่ ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีล ักษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่ างจากบรรดาหมู่ บ้ านและ
เมืองทัวไปในญี
่
่ป่นุ ซึ่งได้รบั คาแนะนาและพัฒนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญชาวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็ น สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้ า ตามพื้ น ฐานการวางผังเมื อ งของอเมริก า น าท่ า นเดิ น ทางสู่
มิ ตซุย เอำท์เล็ต ปำร์ค อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายที่พร้อมใจกันลด
ราคาสิน ค้ า อาทิ เช่ น Coach, Armani, Kipling, Seiko, Samsonite, Onitsuka Tiger, Adidas,
Nike, Franc Franc, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Triumph, Versace, Diesel,
Anna Sui, Bally, LeSportsac, Tumi, Timberland, Citizen, Tempur, Lego, Reebok, Asics,
G-Shock, Fossil, Columbia, Levi’s ฯลฯ และบริเวณด้านหน้าเอาท์เล็ท จะมีซปุ เปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ
ทีข่ ายผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ทีม่ าจากผูผ้ ลิตในฮอกไกโด ไม่วา่ จะของสด, ของแห้ง หรือแม้กระทังขนม
่
ของฝากต่างๆ

เที่ยง
บ่ำย

อิ สระรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นาท่านเดินทางสู่ร้ำนค้ำปลอดภำษี อิสระให้ท่านได้เดินซื้อสินค้าปลอดภาษีหลากหลายชนิด ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์บารุงผิวและเสริมความงามแบรนด์ญ่ปี นุ่ ชันน
้ า ขนมขึน้ ชือ่ มากมาย
ฯลฯ จากนัน้ นาท่านชม อำคำรที่ ทำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือทาเนียบอิฐแดง สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1888
สถาปตั ยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนามาจาก
รัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ ในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ท่อี อกแบบอาคารนี้
เป็ นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วสั ดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็ นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น
และเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทาให้ตอ้ งสร้างขึน้ มาใหม่ ในปีค.ศ.1911 ปจั จุบนั
ได้ อนุ ร ักษ์ ไว้เป็ นสมบัติท างวัฒ นธรรมและใช้ส าหรับต้ อนรับบุ ค คลส าคัญ ทางการเมืองของ
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รัฐบาลญี่ ปุ่น จากนัน้ อิสระให้ท่ านช้อ ปปิ้ ง ที่ ย่ำ นทำนู กิ แ ละซูซู กิ โน่ ย่ านช้อ ปปิ้ งที่รวบรวม
ร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า 200 ร้านค้าเอาไว้ทน่ี ่ที เ่ี ดียว ไม่วา่ จะเป็นร้านขายเครื่องสาอางค์ ร้าน
สิน ค้าแบรนด์เนมมือ สอง ร้านขายเสื้อ ผ้า กระเป๋าและรองเท้า ร้านอาหารและร้านกินดื่ม อีก
มากมายที่เปิ ดบริการตัง้ แต่ช่วงสายของวันไปจนถึงเวลากลางคืน เพราะย่านซู ซูกิโน่ นัน้ เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องราตรี
อิ สระอำหำรคำ่ ให้ท่ำนเลือกอิ่ มอร่อยได้ตำมอัธยำศัย

คำ่

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรม KARAKSA HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่ห้ำ
เช้ำ
09.55 น.
15.10 น.

ซัปโปโร >> สนำมบินชินชิโตเสะ >> สนำมบินดอนเมือง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทำนอำหำรเช้ำ นำท่ำนเดิ นทำงสู่สนำมบิ นชิ นชิ โตเสะ
เดิ นทำงกลับสู่กรุงเทพมหำนคร โดยสำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์เที่ยวบิ นที่ XJ621
เดิ นทำงถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 30 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ค รบจานวน
ดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ต ั ๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภู มิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซื้อตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัม ภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยู่กบั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้ เ ดิ น ทางปฏิ เสธการรับ บริก ารจากทางบริษั ท ขณะเดิ น ทาง อาทิ เ ช่ น ร้ า นอาหาร
สถานทีท่ ่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
5. ไม่มรี าคาสาหรับเด็ก
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าน้ าหนักสัมภาระทีม่ าพร้อมกับตั ๋วเครือ่ งบิน
-สายการบินไทย ได้น้าหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน
-สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ าหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ
-สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึน้
เครื่องได้ท่านละ 2 ชิน้ เท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
3. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีหอ้ งพัก
สาหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสาหรับ 3 ท่านให้ได้ จาเป็นต้องจัด
ห้องพักให้ทา่ นเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสาหรับ 2 ท่าน มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ล ห้องพักสาหรับ 3 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสาหรับ 1 ท่าน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้ นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
*** เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่ อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว ***
7. ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม
ในกรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทีท่ ่านได้ทาการจองทัวร์แล้ว
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็นต้น
6. ค่าน้ าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ าดืม่ ระหว่างทัวร์)
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 18,000 บาท

2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
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กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินมัดจาทัง้ หมด
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลือ่ นวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทาการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สามารถคืนเงินมัดจาได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการคื
น
์
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
์
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของท่านเป็ น สาคัญ ที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่ รบั ผิด ชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน
ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยน
์
ของเงินสกุลเยน
2. ในกรณี ท่ีเกิด ภัย พิบ ัติท างธรรมชาติต่ างๆ ทางบริษัท สามารถคืน เงิน มัด จ าหรือ ค่ า ทัว ร์ไ ด้
ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และ
มีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น นอกเหนื อจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่ าโรงแรม ค่ารถรับ ส่ งไปสนามบิน
ค่าอาหาร ฯลฯ
4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริ ษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับ ในข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ที่ ท ำงบริ ษั ท ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโปรแกรมทัว ร์
ทุกประกำร
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