รหัสทัวร์ 22999 จุดออกเดินทาง: Hokkaido (1วัน)
Japanese Cultural Experience สัมผัสประสบการณ์ ‘ทาซู ชิ’ / รวมตัวเมืองรูโมอิ

Highlights
① สนุกกับกิจกรรมทดลองทำซูชิในร้ำนเก่ำแก่แห่งเมือรู โมอิ ซึ่งเป็ นเมืองริ มทะเล
② อิ่มอร่ อยกับซูชิที่ทำเอง

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1
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จุดรวมตัว：โรงแรมภายในเมืองรู โมอิ หรือ สถานีรถไฟรู โมอิ (รวมตัว
10:30 นำฬิกำ・ออกเดินทำง)
ศาลเจ้ ารู โมอิ (แวะสักกำระ / ประมำณ 20 นำที)
ร้ านซู ชิในเมืองรู โมอิ (กิจกรรมทำซูชิ & รับประทำนอำหำรกลำงวัน /
ประมำณ 120 นำที)
สิ้นสุ ดโปรแกรม (ตำมกำหนดกำร)
อาหารเช้ า: 0 อาหารกลางวัน: 1 อาหารเย็น: 0 อาหารรอบดึก: 0

รายละเอียด
จุดนัดรวมตัว (Hokkaido)
10:30 AM
Hokkaido
ภำษำอังกฤษ
ภำษำจีน
เนื่องจำกทัวร์น้ ีเป็ นแบบ Free plan ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้บริ กำร
ขอบเขตการให้ บริการภาษา
ทำงด้ำนภำษำระหว่ำงกำรเดินทำง โดยบริ กำรภำษำจะรองรับเฉพำะใน
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรในกำรติดต่อระหว่ำงบริ ษทั กับลูกค้ำเท่ำนั้น เช่น กำร
ส่งอีเมล์ยนื ยัน กำรเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกกำรเดินทำง เป็ นต้น
จานวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่า 2 ท่ำน
*อย่ำงไรก็ตำม
ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผูเ้ ข้ำร่ วมไม่ถึงขั้นต่ำตำมที่
บริ ษทั ได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทำง 14
วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทรำบก่อนถึงวันเดินทำง 4วัน)
2 ท่ำน
จานวนผู้จองขั้นต่า
จุดออกเดินทาง
เวลานัดหมาย
จุดหมาย
ภาษา

เพิม่ เติม
*เนื่องจำกโปรแกรมนี้เป็ นกำรเดินทำงด้วยรถแท็กซี่ ทำงบริ ษทั จะดำเนินกำรติดต่อไปยังบริ ษทั รถหลังจำกที่ท่ำนยืน่ คำร้อง
ในกำรจองโปรแกรมเข้ำมำและจะแจ้งผลให้ทรำบอีกครั้งภำยหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรดำเนินกำร ทำงบริ ษทั จึง
ตั้งสถำนะ Waiting ไว้ที่ปฏิทินกำรจอง โดยบริ ษทั จะทำกำรแจ้งผลให้ท่ำนทรำบ ภำยใน 3 วันทำกำรหลังจำกที่ท่ำน
ดำเนินกำรจองเข้ำมำ
*เด็กเล็ก 0-5 ปี ：ไม่สำมำรถร่ วมโปรแกรมนี้ได้
*กรุ ณำระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ลงที่ช่องเพิม่ เติมในแบบฟอร์มกำรจองของท่ำน เพือ่ แจ้งให้ทำงบริ ษทั ทรำบ
① จุดรวมตัว：ระหว่ำง โรงแรมภำยในเมืองรู โมอิ หรื อ สถำนีรถไฟรู โมอิ
② ชื่อโรงแรมที่เข้ำพักในคืนก่อนถึงวันร่ วมโปรแกรม เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม และชื่อตัวแทนผูจ้ องที่พกั
③ เบอร์โทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่นที่สำมำรถติดต่อได้ในวันก่อนเข้ำร่ วมโปรแกรม (โทรศัพท์มือถือ)
*สิ่งที่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั อำหำร ค่ำเข้ำชม
สถำนที่ท่องเที่ยว และภำษี ทั้งนี้ บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินไม่วำ่ ในกรณี ใดทั้งสิ้น (แม้วำ่ จะไม่ได้ใช้บริ กำรในส่วน
นั้นๆก็ตำม)
*สิ่งที่ไม่รวมอยูใ่ นโปรแกรม - ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม ได้แก่ กำรเดินทำง โรงแรมที่พกั อำหำร และค่ำ
เข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว รวมถึงค่ำใช้จ่ำยส่วนบุคคล (อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำเครื่ องดื่ม) และค่ำบริ กำรเสริ มต่ำงๆ
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หมายเหตุ
*กรุ ณำรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงมำยังจุดนัดหมำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับหลังสิ้นสุดโปรแกรมด้วยตัว
ท่ำนเอง
*โปรแกรมนี้เป็ นกำรเดินทำงด้วยรถแท็กซี่ โดยพนักงำนขับรถจะสื่อสำรได้เฉพำะภำษำญี่ปุ่นเท่ำนั้น *กำรเดินทำงนี้ไม่มี
หัวหน้ำทัวร์ร่วมเดินทำงด้วย
*ในรถแท็กซี่ 1 คัน สำมำรถโดยสำรได้สูงสุด 4 ท่ำนเท่ำนั้น
รำคำที่ปรำกฏทำงหน้ำเว็บไซต์น้ ีเป็ นรำคำผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
*ในกรณี ที่ตอ้ งกำรเข้ำร่ วมทัวร์โดยมี ผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน + เด็ก (6-12 ปี ) 1 ท่ำน ทำงบริ ษทั จะติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพือ่ แจ้งผล
ว่ำสำมำรถร่ วมกำรเดินทำงนี้ได้หรื อไม่
*เด็กเล็กที่มีอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี บริ บูรณ์ ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมโปรแกรมนี้ได้
*ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อควำมล่ำช้ำ/กำรลดระยะเวลำกำรท่องเที่ยว/หรื อกำรยกเลิกสู่สถำนที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น
อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อสถำนกำรณ์อื่นๆทีอ่ ยูน่ อกเหนือกำรควบคุม
*ในกรณี ที่บริ ษทั จำเป็ นที่จะต้องทำกำรยกเลิกโปรแกรมกำรเดินทำงอย่ำงกะทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทำง (เวลำ
15:00 นำฬิกำตำมเวลำท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมำจำกสภำพกำรจรำจร สภำพอำกำศ หรื อเกิดสถำนกำรณ์ทอี่ ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม บริ ษทั จะทำกำรแจ้งให้ท่ำนทรำบผ่ำนทำงอีเมล์
*จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอำจไม่ใช่สถำนที่เดียวกัน สำมำรถสอบถำมเพิม่ เติมได้ที่หวั หน้ำทัวร์ของท่ำน
*บริ ษทั อำจทำกำรแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ำ (อำทิ ชื่อ อำยุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พกั หรื อหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินกำรของโปรแกรมกำรเดินทำงนั้นๆ โดยกำรกระทำดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมกฎหมำยคุม้ ครองส่วนบุคคล (ฉบับ
แก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภำคม 2560

วันและเวลาในการออกเดินทาง
ออกเดินทางจาก วันที่ออกเดินทาง
2019
โรงแรมภายใน 3-31 มกรำคม
เมืองรู โมอิ หรือ 1-28 กุมภำพันธ์
สถานีรถไฟรู โมอิ
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เวลานัดหมาย ค่าใช้ จ่าย1 ห้ องพัก ค่าใช้ จ่ายสาหรับ 1ท่ าน
14,000 เยน
ราคาผู้ใหญ่
12 ปี ขึ้นไป
10:30 AM

เด็ก
6ถึง11ปี

14,000 เยน

เด็กเล็ก
3ถึง5ปี

0 เยน

