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บินหรูสุดสบายพร้ อมการบริการสุ ดประทับใจไปกับสายการบินไทยพร้ อมสะสมไมล์ ถึง 50%
เล่ นสกีสุดคูลที่รูซุทซุ
ชมคลองโอตารุ
พิเศษมื้อบุฟเฟต์ขาปูของขึน้ ชื่ อฮอกไกโด
วันที่
1

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

กลางวัน

เย็น

x

x

✈

โรงแรม

2

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปนุ่ – เนินพระพุทธเจ้ า – คลองโอตารุ –
โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี – โซอุนเคียว

3

นา้ ตกกิงกะ – พิพิธภัณฑ์ หิมะและนา้ แข็งคามิคาวะ – หมู่บ้านราเมน
อาซาฮิคาว่ า – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า – รู ซุทซุ

Rusutsu Resort
หรื อเทียบเท่า

4

สวนสนุกรุซุทซุปาร์ ค – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร

Tokyu Rei Hotel
หรื อเทียบเท่า

5

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาประจาเมือง –
ย่ านซู ซูกโิ นะ

Tokyu Rei Hotel
หรื อเทียบเท่า

6

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

✈

Sounkyo Onsen Hotel
หรื อเทียบเท่า

✈

วันที1่
เตะ
20.55 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

23.55 น.

เหินฟ้าสู่ “สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปน”
ุ่ เดินทางโดยการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG670 พร้ อมบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันที2่

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปนุ่ – เนินพระพุทธเจ้ า – คลองโอตารุ – โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ – พิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี – โซอุนเคียว

08.20 น.

เดินทางถึง “สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปน”
ุ่ (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็ วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่ อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว ขอต้อนรับสู่ ประเทศญี่ปุ่น พบไกด์ทอ้ งถิ่ นและนั่งรถโค้ชปรั บ
อากาศ จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้คือ “เนินพระพุทธเจ้ า (Hill of The Buddha)” ตั้งอยู่ท างเหนื อของซัป โปโร เป็ น
ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ (Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริ ตซ์เกอร์ โดยมี ลักษณะเป็ นเนิ นเขาล้อมรอบ
รู ปปั้ นพระพุทธรู ปมีความสู งมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอ้ มรอบจะมีค่อยๆ ลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอนั งดงาม
สามารถชมในวิวทิวทัศน์ที่แตกต่างกันทุกๆ ฤดู ไม่ว่าจะเป็ นช่ วงฤดู ใบไม้ผลิ ที่จะเต็มไปด้วยต้นไม้เขี ยวขจี แลดู ร่มรื่ นร่ มเย็น ช่ วงฤดู ร้อนที่ จะ
แวดล้อมได้สีม่วงของต้นลาเวนเดอร์ และช่วงฤดูหนาวที่เหมือนอยู่ท่ามกลางความขาวสะอาดของหิมะที่ขาวโพลน อิสระให้ท่านชื่นชมความงาม

คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้ น 4 ประตู 3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทยโดยมี เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั และ
หัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที และอย่ า
ลืมนาหนังสื อเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้ วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ ตมากกว่ า 1 เล่ม ให้ นาติดตัวมาด้ วย)

เทีย่ ง
บ่ าย

ของสถานที่แห่งนี้และสัมผัสพุทธศาสนาในมุมมองที่ต่างจากเดิม
เมื่อเดินไปจนถึงจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปที่อยู่บริ เวณ
ปลายทางของอุโมงค์แล้วมองย้อนขึ้นไป จะมองเห็นเหมือนมีแสงสะท้อนอยู่รอบๆ องค์พระพุทธรู ปเปรี ยบเสมื อนรั ศมี แสงแห่ งฟ้ า จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ “โอตารุ (Otaru)”
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู “ซีฟู๊ดเซต (Seafood Set)” (มื้อที1่ )
นาท่านไปชม “โรงเป่ าแก้วคิตาอิชิ (Kitaichi)” ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสี ยงทางด้านการเป่ าแก้วมายาวนาน โดยในอดี ตนั้นจุ ดประสงค์
ของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นทุ่นให้เรื อ แต่ปัจจุบนั นี้เป้ าหมายของการเป่ าแก้วเพื่อใช้เป็ นของใช้หรื อของที่ ระลึ กแทน ซึ่ งโรงเป่ าแก้วคิ ตาอิ ชิเป็ น
โรงงานที่มีชื่อเสี ยงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่ าแก้วที่ มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของ
โรงงานแห่งนี้กค็ ือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนัน่ เอง นอกจากนี้ยงั มีสอนวิธีการเป่ าแก้วให้กบั นักท่องเที่ยวด้วย จากนั้นนาท่านชม “พิพิธภัณฑ์
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กล่องดนตรี (Music Museum Box)” พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โอตารุ เป็ น หนึ่ งในร้ านค้าที่ ใหญ่ ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่ องดนตรี ในญี่ ปุ่น โดยตัว
อาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็ นอีกหนึ่งในสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์เมือง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “คลองโอตารุ (Otaru)” เป็ นเมืองท่าสาคัญสาหรับซัปโปโร และบางส่ วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ ลาดต่ าของภู เขาเท็งงุ ซึ่ ง
เป็ นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสี ยง “คลองโอตารุ ” หรื อ “โอตารุ อุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมื องโอตารุ โดย
มีโกดังเก่าบริ เวณโดยรอบปรั บปรุ งเป็ นร้านอาหารเรี ยงรายอยู่ ไฮไลท์!!! บรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติ ค คลองแห่ งนี้ สร้ างเมื่ อปี 1923 โดยสร้ าง
ขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สาหรับเป็ นเส้นทางการขนถ่ายสิ นค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิ กใช้และมี การถมคลองครึ่ งหนึ่ งเพื่อท าถนน
หลวงสาย 17 แล้วเหลืออีครึ่ งหนึ่งไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรี ยบคลองด้วยอิฐแดงเป็ นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ “โซอุนเคียว (Sounkyo)” (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 50 นาที)

เย็น

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู บุฟเฟต์ นานาชาติ (มื้อที2่ )

ทีพ่ ัก

นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Sounkyo Onsen Hotel
เชิญท่านผ่ อนคลายกับการ แช่ นา้ แร่ ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่ อว่ าถ้ าได้ แช่ น้าแร่ แล้ ว จะ
ทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่ วยให้ ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขนึ้

วันที3่

นา้ ตกกิงกะ – พิพิธภัณฑ์ หิมะและนา้ แข็งคามิคาวะ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า – รู ซุทซุ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3)
นาท่านเดินทางไปชม “นา้ ตกกิงกะ และ นา้ ตกริวเซ นา้ ตกกิงกะ (Ginga and Ryusei Water Fall)” สายธารไหลลงมาสวยงามเป็ นเส้นเล็กๆ สี
ขาวเหมือนเส้นด้าย ส่ วนน้ าตกริ วเซ เป็ นน้ าตกสายใหญ่ไหลด้วยความแรงเพียงสายเดี ยว และน้ าตกทั้งสองได้ชื่อว่าเป็ นน้ าตกคู่ สามี ภรรยาแห่ ง
อุทยานแห่งชาติไดเซทซึ ซัง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ หิมะและน้าแข็งคามิคาวะ (Kamikawa Ice Pavilion)” เป็ นพิพิธภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ โดยสร้างให้เป็ นโลกน้ าแข็งที่มีอุณหภูมิภายในต่าถึง -20 องศาเซลเซี ยส ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็ นศูนย์ขายของที่ระลึก ภายในพิพิธภัณฑ์
มีแกลลอรี่ ใต้ดินที่ รวบรวมชิ้นงานที่ทามาจากน้ าแข็ง ทางเดินอุโมงค์น้ าแข็งที่ประดับประดาด้วยไฟสวยงาม บาร์ น้ าแข็ง และถ้ าจาลองหิ นงอก
หินย้อย นอกจากนั้นยังมีสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้น้ าแข็ง เช่น คลิโอเนะ (Clione) หรื อที่ รู้จักกันใน ชื่ อผีเสื้ อทะเลให้ชมกันอี กด้วย **หมายเหตุ :
ราคาทัว ร์ ที่ระบุ ไ ว้ ไม่ ร วมค่ า เช่ าอุป กรณ์ ต่ า งๆภายในพิ พิ ธภั ณ ฑ์ หิ มะ** จากนั้น น าท่ านเดิ นทางสู่ “หมู่ บ้ านราเมนอาซาฮิ ค าว่ า (Ramen
Museum)” ที่ราเมนของที่นี่มีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์และได้รับการกล่าวขานถึงความอร่ อยมายาวนานกว่าทศวรรษ หมู่บา้ นราเมนอาซาฮิ คาว่า
ได้ถือกาเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็ นอาคารหลังคาเดี ยว
และยังมี ห้องเล็กๆ ที่ จัดแสดงประวัติความเป็ นมาขอหมู่ บ ้านแห่ งนี้ ให้สาหรั บผูท้ ี่ สนใจ
ได้มาศึกษาอีกด้วย ทุกๆ ร้านจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านตนเองขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น ร้าน Asahikawa Ramen Aoba
ที่แสนภาคภูมิใจในความเป็ นราเมนเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในอาซาฮิ คาว่า หรื อจะเป็ นร้ าน Ramen Shop Tenkin ที่ เชื่ อมั่นในน้ าซุ ป ของตัวเองว่าเป็ น
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หนึ่งไม่แพ้ใครที่สาคัญ ราเมง ถือเป็ นอาหารเมนูยอดนิยมของคนญี่ปุ่น เพราะด้วยความที่กนิ ง่ายและมีรสชาติที่หลากหลายจึงเป็ นที่ ถูกใจของคน
ญี่ปุ่นทุกเพศทุกวัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่ า โดยหัวหน้ าทัวร์ จะบริการ Cash Back ให้ กบั ท่าน (มื้อที่4)

บ่ าย

นาท่านสู่ “สวนสั ตว์ อะซาฮิยาม่ า (Asahiyama Zoo)” เป็ นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสี ยงในแถบรอบนอกของเมื องอะซาฮิ กาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่ ง
ทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผเู ้ ข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุ มมอง เป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่ เหมื อนสวนสัตว์ แห่ งอื่ นๆ ไฮไลท์ ได้แก่
อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ าของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมี ข้ วั โลกและหมาป่ า ผูเ้ ข้าชมจะมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน

เย็น
ทีพ่ ัก

จากนั้นนาท่านเดินทางไป “รู ซุทซุ (Rusutsu)” เพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่ ที่พกั
รับประทานอาหารคา่ ณ บริการท่านด้ วยเมนู Kaiseki (มื้อที5่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Rusutsu Resort หรื อเทียบเท่า

รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
วันที4่

สวนสนุกรุซุทซุปาร์ ค – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ซัปโปโร

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6)
นาท่านไปสนุกสุ ดมันส์กบั การเล่นสกีที่ “รู ซุทซุรีสอร์ ท (Rusutsu Resort)” เป็ นสกีรีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ในโรงแรม ยังมี กจิ กรรมหิ มะและสกี
ต่างๆให้เล่น เช่น สโนว์โมบิล สกี สโนว์บอร์ด สกีรีสอร์ทรุ ซุสึ ถือเป็ นสกีรีสอร์ทที่ดีและมีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด บอกเลย
ว่าช่วงฤดูหนาวนี่หลายๆ คนที่อยากจะมาเล่นสกีมนั ส์ๆจะต้องมีชื่อสกีรีสอร์ทรุ ซุสึอยู่ในใจระดับต้นๆ เลยที เดี ยวเชี ยว โดยมี โรงแรมขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ใจกลางรี สอร์ทเปิ ดให้บริ การ ประกอบด้วยตึกรุ ซุสึทาวเวอร์ (Rusutsu Tower) ตึกทางเหนือและทางใต้ ไฮแลนด์ลอดจ์ และกระท่ อมหลาย
แห่ง ด้วยความที่รีสอร์ทแห่งนี้วิวดีงามเวอร์มีลา้ นให้เต็มล้านเลย ไม่ เพียงแค่ จ ะมี กจิ กรรมสุ ดฮิ ตอย่างสกีให้ได้เล่ นเท่ านั้น เพราะถ้าคุ ณไม่ ถนัด
แนวนี้แล้วล่ะก็ยงั สามารถหากิจกรรมที่เหมาะหรื อหาอะไรชิลๆ ทาได้ ไม่ว่าจะเป็ นร้านอาหาร ร้านค้า สระว่ายน้ า ห้องอาบน้ าพุร้อนออนเซ็ น ผับ
และบาร์ อีกด้วย **หมายเหตุ : ราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ เล่ นสกีต่างๆ อาทิเช่ น ค่ าบอร์ ด ค่ าสกี ค่ าเสื้ อกัน และอุปกรณ์ นิรภัย หาก
ต้ องการทราบเกีย่ วกับค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์ โปรดติดต่ อสอบถามเจ้ าหน้ าที*่ *

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนูเซตเมนูอาหารญี่ปนพื
ุ่ ้นเมือง (มื้อที7่ )
จากนั้นนาท่านสู่ “หุบเขานรกจิโกกุดานิ (Jigokudani Valley)” เป็ นหุบเขาที่งดงาม น้ าร้อนในลาธารของหุ บ เขาแห่ งนี้ มีแร่ ธาตุ กามะถันซึ่ งเป็ น
แหล่งต้นน้ าของย่านบ่อน้ าร้อนโนโบริ เบทสึ นนั่ เอง เส้นทางตามหุบเขาสามารถเดินไต่ข้ ึนเนินไปเรื่ อยๆประมาณ 20 - 30 นาที จะพบกับบ่ อ โอยุ
นุมะ (Oyunuma) เป็ นบ่อน้ าร้อนกามะถัน อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซี ยส ถัดไปเรื่ อยๆ ก็จะเป็ นบ่ อเล็กๆ บางบ่ อมี อุณหภู มิที่ร้อนกว่า และยังมี บ่อ
โคลนอีกด้วย น้ าที่ไหลออกจากบ่อโอยุนุมะ เป็ นลาธารเรี ยกว่า โอยุนุมะกาว่า (Oyunumagawa) สามารถเพลิ ดเพลิ นไปกับการแช่ เท้าพร้ อมชม
ทิวทัศน์ที่งดงาม

เย็น
ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู “เจงกิสคาน (Jingisukan Sapporo)” (มื้อที8่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ักโรงแรม Tokyu Rei Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที5่

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตึกทาเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กาประจาเมือง – ย่ านซู ซูกโิ นะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9)
นาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าฮอกไกโด (Hokkaido Shrine)” เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร เป็ นศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตประจาเกาะฮอกไกโด
สร้างขึ้นในปี 1871 ยุคเริ่ มพัฒนาเกาะ ได้อญ
ั เชิญเทพมาประทับทั้งหมด 4 องค์ จากศาลเจ้ามีพ้นื ที่เชื่อมต่อกับสวนมารุ ยามะ ในฤดูใบไม้ผลิเหมาะ
แก่การชมดอกไม้ ให้ท่านได้สักการะสิ่ งศักดิ์สิทธ์และขอพรต่อเทพเจ้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ตึกทาเนียบรั ฐบาลเก่ า หรื อ อะคะเร็ งงะ (Aka
Renga)” ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า อิฐสี แดง เป็ นอาคารใน สไตล์นีโอบาร็ อคอเมริ กา โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนี ยบรั ฐบาลแห่ งรั ฐแมสซาซู
เซตส์ สหรัฐอเมริ กา โดยใช้อิฐไปจานวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทาการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ ปี พ.ศ.2429 ซึ่ งผูว้ ่าราชการ
คนแรกที่ได้ทางานในตึกนี้คือ มิจิโตชิ อิวามูระ แล้วใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาการหลังใหม่ เป็ นอาคารทันสมัยสู ง 10
ชั้นซึ่ งตั้งอยู่ดา้ นหลังตึก จากนั้นผ่านชม “หอนาฬิ กาประจาเมือง (Clock Tower)” เป็ นหอนาฬิ กาที่ ดารงอยู่ในฐานะสัญลักษณ์ของซัปโปโร มี
หน้าปั ดนาฬิกาทั้งสี่ ดา้ นที่ทาจากอเมริ กา ปั จจุบนั ถือเป็ นหอนาฬิ กาที่ เก่าแก่ที่สุดของญี่ ปุ่น และเป็ นสถานที่ นักท่ องเที่ ยวทั่วโลกรู ้ จักและนิ ยม
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วย เซตเมนูอาหารญี่ปนุ่ (มื้อที1่ 0)

เทีย่ ง

รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
บ่ าย

เดินเล่นชมเมืองที่ “ย่ านซู ซูกโิ นะ (Susukino)” ที่ย่านกินดื่มที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร มัง่ คัง่ ด้วยร้านค้าและแวดล้อมไปด้วยร้ านอาหารแยะ
เต็มไปหมด แต่สาหรับราเมน แนะนาต้องไปที่ซอยนี้คือ “Ramen Yokocho” เป็ นซอยราเมนสามารถเลือกร้านตามความชอบ

เย็น
ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารคา่ พิเศษ บริการท่านด้ วยบุฟเฟต์ ขาปู นันดะ (มื้อที1่ 1)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ักโรงแรม Tokyu Rei Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที6่

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปนุ่ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
ได้เวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย นาท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปน”
ุ่
เหินฟ้าสู่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” เดินทางโดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG671 พร้ อมบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง “สนามบินสุ วรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

10.00 น.
15.50 น.

**หมายเหตุ**
---------- กาหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ตามสถานการณ์ ในท้องถิ่น ทีไ่ ม่ สามารถแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้ ------------------- พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและถ้ าหากมีพาสปอร์ ตมากกว่ า1เล่ม ควรนาติดตัวไปด้ วย ---------**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งทีก่ รุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่าบริการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่าน
ราคาท่ านละ

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ไม่ เสริมเตียง

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม / ท่าน

เดือน ธันวาคม 2562
3 – 8 ธันวาคม 2562

61,900.-

60,900.-

22,000.-

61,900.-

60,900.-

22,000.-

61,900.-

60,900.-

22,000.-

60,900

59,900.-

22,000.-

17 – 22 ธันวาคม 2562

60,900

59,900.-

22,000.-

26 – 31 ธันวาคม 2562

61,900

60,900

22,000.-

63,900

62,900

22,000.-

(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่ )

4 – 9 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที9่ )

5 – 10 ธันวาคม 2562
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)

10 – 15 ธันวาคม 2562
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ)

(วันสิ้นปี )

27 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )
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28 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563

63,900

62,900

22,000.-

62,900

61,900

22,000.-

(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563
(วันสิ้นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

เดือน มกราคม 2563
7 – 12 มกราคม 2563

55,900.-

54,900.-

22,000.-

14 – 19 มกราคม 2563

54,900.-

53,900.-

22,000.-

21 – 26 มกราคม 2563

55,900.-

54,900.-

22,000.-

28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

58,900.-

57,900.-

22,000.-

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

58,900.-

57,900.-

22,000.-

25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

56,900.-

55,900.-

22,000.-

เดือน มีนาคม 2563
03 – 08 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

22,000.-

10 – 15 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

22,000.-

17 – 22 มีนาคม 2563

55,900.-

54,900.-

22,000.-

24 – 29 มีนาคม 2563

53,900.-

52,900.-

22,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ นจะต้ องมีผู้ออกเดินทางมากกว่ า 15 ท่านขึน้ ไป**
**ข้ อความทีร่ ะบุด้วยสี แดง : ช่ วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุดชดเชย หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 ค่าตั๋วเครื่ องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน โดยสาย การบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมี
นา้ หนักรวมกันไม่ เกิน 30 กก. **หมายเหตุ: หากน้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่ าทางสายการบินกาหนด จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ ที่ระบุไว้ **
 ค่ารถโค้ชนาเทีย่ ว ทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ราคารวม VAT สาหรับค่าบริการ
 ค่าทีพ่ ักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีร่ ะบุไว้ ในรายรายการ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1500 บาท / ท่าน / ทริป
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่ กรณีเสี ยชีวิตและอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง
จานวน 1,000,000.- บาท / การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง จานวน 500,000.- บาท
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 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนังสื อเดินทาง, ค่ าโทรศั พท์ , ค่ าโทรศั พท์ ทางไกล, ค่ าอินเตอร์ เน็ต , ค่ าซั กรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ค่าอุปกรณ์ เครื่ องเล่นสกีทกุ อย่ างภายใน รู ซุทซุ รีสอร์ ท
 หากผู้เดินทางไม่ ได้ ถือหนังสื อเดินทาง(พาสปอร์ ต) ของประเทศไทย จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม (โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที)่
*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ กุ ครั้ง เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้ น ***
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริการส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3.
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
2.

1.

2.

กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิ กการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณี ใดๆ
กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
- ยกเลิก 45 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การเต็มจานวน ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 14 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 30 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินทุกกรณี

ช่ วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดิ นทางได้ กรุ๊ ปที่ เดิ นทางต้องการั นตี มัดจากับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทาง หรื อ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจานวนที่ทางบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริ การทุกส่ วน (เงื่อนไขนี้ใช้กบั การเดินทางไปประเทศที่ตอ้ งใช้วีซ่า)
ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก
รายการอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่ างประเทศ เหตุ การณ์ทางการเมื อง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
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บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อ หรื อเกิดจากการตัดสิ นใจจากผูต้ รวจเข้าเมื องหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ ตามที่ กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
การบริ การของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิม่ เวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลา
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ ราคาค่ าบริ การ
เพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่ าตั๋วเครื่ องบิ น ค่ าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษ ทั เช่ น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการบริ การ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
รู ปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็ นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่ านั้น เนื่ องจากสถานที่ ท่ องเที่ ยวนั้นมี การ
พัฒนา เสริ มสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริ งจะเป็ นในรู ปแบบใด

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและมาเที่ ยวรวมกับ คณะ (Join Tour) ลู กค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ด้วย ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระค่ าใช้จ่ายส่ วนต่ างที่
สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ ออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่ งจะสามารถท าได้
หรื อไม่สามารถทาได้ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง
2.
ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริ ษทั ก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศ
โดยไม่ ไ ด้รั บการยื นยัน จากพนักงาน แล้ว ทัวร์ น้ นั ยกเลิ ก การออกเดิ นทาง บริ ษ ัท ฯไม่ ส ามารถรั บ ผิ ดชอบ ค าใช้จ่า ยใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ตั๋วเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศได้
3.
หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริ ษ ัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น
โรงแรมและห้ อง
1.

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของ
ห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักตามที่ ท่านต้องการ
กระเป๋าเล็กทีถ่ ือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
1.
กรุ ณา งด นาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดิ นทาง
ใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
2.
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอี ยดอี กครั้ ง โดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้ นเครื่ องได้ไม่ เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์ละไม่ เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่ เดี ยวกันใน ถุ งใสพร้ อมที่ จะแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3.
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดย
เด็ดขาด
4.
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที่ จะมาจากสิ่ ง
เหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
1.

รหัสทัวร์ : THB16-TG-JP-3DEC19-24MAR20
ในกรณีกระเป๋าเดินทางสู ญหาย
ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสู ญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ท่าน
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูส้ ู งอายุ ที่ มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่ านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด
1.
2.
3.

คาเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อทาความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างลูกค้ าและบริษัทฯ
หลังจากการจองทัวร์ ชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

