(JFHND-CTS009)

รื่ นเริงหรรษาคุชิโระ 6 วัน 3 คืน
คุชิโระ – ฟูราโน่ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ) – เมะมอนเบ็ทสึ

Code: JHKM 0726_E
จุดเด่ นของทัวร์
 ชมนกกระเรี ยน ที่ศนู ย์อนุรักษ์ พนั ธุ์นกกระเรี ยน
 ชมดินแดนสวรรค์ของคนรักของหวานที่ “Sweetpia Garden”
 ชมทุง่ ลาเวนเดอร์ ที่ “ฟาร์ มโทมิตะ”
 ชมก้ อนนํ ้าแข็งขัวโลกเหนื
้
อในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์นํ ้าแข็งขัวโลก
้
 ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื ้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน
 ช้ อปปิ ง้ จุใจที่อิออน คิตะมิ
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ ต์เมล่อน
 อาบนํ ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 3 คืน
(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริงหรรษาคุชิโระ คุชิโระ – ฟูราโน่ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ) – เมะมอนเบ็ทสึ 6D3N (JL)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – ฮาเนดะ

19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์โดย
มีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง
ออกเดินทางสูเ่ มืองคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ด้ วย
เที่ยวบินที่ JL 034

21.55 น.

วันที่ 2

ฮาเนดะ – เมื อ งคุ ชิ โ ระ – ศู น ย์ อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ นกกระเรี ยน – RYUGETSU
SWEETPIA GARDEN

06.05 น.
08.00 น.
09.40 น.

เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางต่อสูเ่ มืองคุชิโระ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ด้ วยเที่ยวบินที่ JL 541
เดินทางถึงสนามบินคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคน
้
เข้ าเมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นําท่านสูศ่ ูนย์ อนุรักษ์ พันธุ์นกกระเรียน (Akan International
Crane Center) มีชื่ออย่างเป็ นทางการว่า “Akan International Crane Center” (GRUS) เป็ น
ศูนย์ การศึกษาวิจัยและอนุรัก ษ์ นกกระเรี ยนพันธุ์ ทันโจ ซึ่ง
เป็ นสัตว์หายากในประเทศญี่ ปนุ่ ศูนย์นกกระเรี ยนแห่งนี ้จะ
ทําการขยายพันธุ์และดูแลนกกระเรี ยนเพื่อไม่ให้ สญ
ู พันธุ์ไป
จากเกาะฮอกไกโด นอกจากนี ท้ ี่ นี่ ยัง จั ด แสดงเรื่ อ งราว
เกี่ยวกับนกกระเรี ยนให้ ทกุ ท่านได้ ศกึ ษาหาความรู้อีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่าน Ryugetsu Sweetpia Garden ดินแดนสวรรค์ของ
คนรักของหวานเลยก็ว่าได้ เพราะที่นี่จะขึ ้นชื่อเรื่ องขนมหวาน
ไม่ว่าจะเป็ นขนมญี่ ปุ่น ขนมเค้ ก โมจิและขนมประยุกต์ต่างๆ
นอกจากนี ้ยังมีซอฟต์ครี มรสชาติตา่ งๆ ซึง่ ในแต่ละวันจะทํารส
ชาติออกมาแตกต่างกันอี กด้ วย ให้ ทุกท่านได้ เลือ กซื ้อ เลือ ก
ชิมขนมต่างๆ ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Sahoro Resort Hotel หรื อเทียบเท่า (- / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบนํ ้าแร่ที่ขึ ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปนมี
ุ่
ความเชื่อว่าในนํ ้าแร่นนมี
ั ้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

เที่ยง
บ่าย

เย็น

(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริงหรรษาคุชิโระ คุชิโระ – ฟูราโน่ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ) – เมะมอนเบ็ทสึ 6D3N (JL)
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วันที่ 3

ฟูร าโน่ – ฟาร์ มโทมิต ะ – เมื อ งบิเ อะ – บ่ อ นา้ สี ฟ้ า – หุบ ผาโซอุ นเคี ย ว –
นา้ ตกกิงกะ ริ วเซย์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวน
เดอร์ ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็ น
เมืองที่เต็มไปด้ วยสีสนั ของต้ นไม้ ดอกไม้ หลากสีหลายชนิด
ที่ จ ะสามารถชมได้ ในช่ ว งฤดู ร้ อนตั ง้ แต่ ป ลายเดื อ น
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นที่
นิยมสําหรับการเล่นสกี ตังแต่
้ ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้ นเดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนัน้
นําท่านชมทุง่ ดอกไม้ หลากสีที่ฟาร์ มโทมิตะ ชมทุง่ ลาเวนเดอร์ (ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสภาพอากาศ
และฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์ ) ที่มีอยูม่ ากมาย ทุ่งลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์
ที่ยาวนานมาตังแต่
้ ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็ นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้ างฟาร์ มลาเวนเดอร์ เป็ นที่แรกๆ
ด้ วยความพยายามอย่างไม่ยอ่ ท้ อแม้ จะประสบกับมรสุมชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับ
ความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้ สมี ่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สดุ ฟาร์ มโทมิตะของลุง
โทมิตะก็ประสบความสําเร็ จกลายมาเป็ นทุง่ ลาเวนเดอร์ อนั โด่งดังที่สดุ ในปั จจุบนั อิสระ ให้ ท่าน
ได้ เก็ บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ ที่บาน
สะพรั่งเต็มพื ้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองบิเอะ เมืองเล็กๆที่เงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้ วยความวดงาม
พาท่านชมบ่ อนา้ สีฟ้า (Blue Pond) บ่อ นํ ้าแห่งนี ้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เริ่ มมี
ชื่อเสียงได้ ไม่นานของเกาะฮอกไกโด ซึง่ ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมือง
บิเอะ ชื่อเสียงที่ทําให้ นกั ท่องเที่ยวหลายคนสนใจมาเที่ยว
ชมนัน้ เป็ นเพราะนํา้ สีฟ้ าสดใสกว่า บ่อ นํ า้ ตามธรรมชาติ
ทั่ว ไปและตอไม้ สูง จํ า นวนมากที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ความใส
แปลกตาของนํ า้ ในบ่อ จากนัน้ นํ า ท่า นเดิ น ทางสู่หุ บ ผา
โซอุนเคียว ซึง่ ตังอยู
้ ภ่ ายในเขตอุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซึ่งเป็ นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สดุ ใน
ญี่ปนุ่ กินพื ้นที่ตงแต่
ั ้ ทางใต้ ของเมืองอาซาฮิ คาว่า เมืองคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมืองบิเอะจนถึง
เมืองฟูราโน่ประกอบด้ วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้ วยหิมะแทบตลอดทังปี
้ โซอุนเคียวเป็ นหุบ
เขาที่ได้ ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่สดุ ในอุทยานไดเซ็ตสึ มีทงนํ
ั ้ ้าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผา
อันสูงชันธารนํ ้าท่ามกลางป่ าร่มครึม้ ล้ อมรอบ พาท่านชมนํ ้าตกที่มีชื่อเสียงสองแห่งคือ “นา้ ตก
กิงกะ” (Ginga Waterfall) หรื อ นํ ้าตกแม่นํ ้าสีเงินในฤดูร้อนจะไหลเป็ นเส้ นขาวเล็กๆ ไขว้ ไปมา

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

คล้ ายเส้ นด้ าย และ “นา้ ตกริ วเซย์ ” (Ryusei Waterfall) หรื อ นํ ้าตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็ นเส้ น
ใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ ายดาวตก ในฤดูหนาวนํ ้าตกทังสองจะแข็
้
งตัว เป็ นทัศนียภาพที่
แปลกตาไปอีกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบนํ ้าแร่ที่ขึ ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปนมี
ุ่
ความเชื่อว่าในนํ ้าแร่นนมี
ั ้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันที่ 4

เมืองอะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ เ รื อนจาอะบาชิริ – พิพิธภัณ ฑ์ นา้ แข็ง ขั ว้ โลก –
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ วริ วเฮียว

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองอะบาชิริ เมืองที่อยูฝ่ ั่ งทะเลตะวันออกของเกาะฮอกไกโด เป็ นเมืองที่โดด
เด่นในด้ านธรรมชาติอนั งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่นกั ท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่
ขาดสาย จากนัน้ นําท่า นชม พิพิธ ภัณฑ์ เรื อนจ าอะบะชิ ริ (Abashiri Prison Museum)
เรื อนจําเก่าที่เคยจองจํานักโทษในคดีใหญ่ๆ นับพันคน เพราะเป็ นคุกที่แน่นหนาและหลบหนีได้
ยากจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บของเมือ งอะบาชิริ ในปั จจุบนั แปรเปลี่ยนเป็ นพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ที่เปิ ดให้ เด็กๆ และผู้คนทั่วไปได้ เข้ าชม
สภาพแวดล้ อมของเรื อนจํา รวมถึงมีหุ่นนักโทษ เพื่อ
จําลองความเป็ นอยู่และการใช้ ชีวิตภายในเรื อนจํ า
แห่งนี ้ ทังในห้
้ องขัง โรงอาหาร ห้ องอาบนํ ้า หรื อห้ อง
ลงโทษผู้กระทํ าความผิด นอกจะให้ ความรู้ แล้ วยัง
เป็ นเครื่ องเตือนใจให้ เด็กรุ่ นใหม่ม่งุ มั่นทําความดีอยู่
เสมอ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์ นา้ แข็งขัว้ โลก (Okhotsk
Ryuhyo Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราวอัน
น่าทึ่งของนํ ้าแข็งขัวโลกเหนื
้
อในทะเลโอคอทสก์ โดย
จะพาเราลงลึกไปถึง ความเป็ นมาของก้ อ นนํ ้าแข็ ง
ขนาดยักษ์ ในห้ องจําลองที่มีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อน
พาไปชมหนัง จอใหญ่ เ กี่ ย วกับ เรื อ ตัด นํ า้ แข็ ง และ
นิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้ อยที่อาศัยในทะเลแห่งนี ้ โดยเฉพาะคลิโอเนะซึ่งได้ ชื่อว่าเป็ น

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

นางฟ้าแห่งท้ องทะเล สิ่งมีชีวิตจําพวกหอยที่มีลําตัวใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมี ครี บ
แหวกว่ายไปในนํ ้างดงามราวผีเสื ้อ นอกจากนี ้ยังมีปลาหลากสี สนั หน้ าตาแปลกประหลาดที่หา
ชมได้ ยาก ส่วนชัน้ บนสุดเป็ นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมือ งอะบาชิริ และ
ทะเลโอคอทสก์ ไ ด้ อ ย่า งตระการตา จากนัน้ พาท่ า นแวะพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งแก้ ว ริ ว เฮี ย ว
(Ryuhyo Glass Museum) ท่านจะได้ ชมเครื่ องแก้ วที่มีรูปแบบและสีสนั สวยงามที่เกิดจาก
กรรมวิ ธีก ารเป่ าแก้ ว ด้ วยเทคนิ คในแบบต่า งๆ ทํา ให้ เ ครื่ อ งแก้ วที่ อ อกมามี รู ป แบบและสีที่
แตกต่างกันออกไป นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องประดับชิ ้นเล็กๆ น่ารักๆ ให้ ท่านซื ้อเป็ นของฝาก ของที่
ระลึกให้ แก่คนที่ทา่ นรักได้ อีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hotel Abashirikoso หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบนํ ้าแร่ที่ขึ ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปนมี
ุ่
ความเชื่อว่าในนํ ้าแร่นนมี
ั ้ แร่ธาตุซงึ่ ช่วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ ้น

วันที่ 5

สวนดอกไม้ ฮานะเท็นโท – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านไอนุ โคทัน – อิออน –
เมะ มัมเบะสึ – ฮาเนดะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นํา ทุกท่า นชม สวนดอกไม้ ฮานะเท็ นโทหนึ่ง ใน
สถานที่ท่องเที่ย วที่ ได้ รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
สําหรั บนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมายังเมื อ งอะบาชิ ริ
แห่งนี ้ในช่วงฤดูร้อน ท่านสามารถชมความสวยงาม
ของทุ่งดอกไม้ หลากสีส ัน และถ่ ายรู ป เป็ นที่ ระลึก
ตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ าท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่า
พื ้นเมืองที่ หมู่บ้านไอนุโคทัน หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื ้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด เป็ น
หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปั จจุบันกลายเป็ นร้ านค้ า ขายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม งานฝี มือขึ ้นชื่ อ
ได้ แก่งานแกะสลักไม้ เป็ นรูปทรงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นนกฮูก หรื อหมี ซึ่งเป็ นสัตว์เทพเจ้ าที่ชาวไอนุ
เคารพนับถือ นอกจากนี ้บางร้ านยังมีการโชว์แกะสลักให้ เราชมอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ้งกันที่ อิออน คิตะมิ ศูนย์รวมสินค้ าชัน้ นํานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้ อง,
กระเป๋ า, รองเท้ า, เสื ้อผ้ า เป็ นต้ น อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื ้อสินค้ า
ได้ ตามอัธยาศัย (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื อ้
สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )

เที่ยง
บ่าย
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22.10 น.

เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําทุกท่านสูส่ นามบินเมะ มัมเบะสึ เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางจากสนามบินเมะ มัมเบะสึ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ ด้ วยเที่ยวบินที่
JL 566
เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่ อง (B / L / - )

วันที่ 6

ฮาเนดะ – กรุ งเทพฯ

00.40 น.
05.00 น.

ออกเดินทางต่อสูท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ด้ วยเที่ยวบินที่ JL 033
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

20.20 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

26 – 31 ก.ค. 61

ผู้ใหญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)
(มีเตียง)

49,999

46,999

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

43,999

8,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ อ งชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เ กิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการ
สํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีคนมาใช้
บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทังในช่
้ วง
ฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํ าหรื อ ค่าทัวร์
ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ท่ ี ท่ า นถูก ปฏิ เ สธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจาก
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ า ที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ย วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ ออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ขึ ้นอยูก่ ับสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
หลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ การ
นํา สิ่ง ของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่า งการเดิ นทาง เอกสารการเดิ น ทางไม่ ถูก ต้ อ ง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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