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รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน 
(SAPPORO SNOW FESTIVAL 2015) 

อาซาฮิคาว่า – โซอุนเคียว – คามิกาว่า – อะบาชิริ (ล่องเรือตัดน้้าแข็ง) – ซัปโปโร – 

เทศกาลหิมะนานาชาติ – โอตารุ – ซัปโปโร 
 

 ชมเมืองอาซาฮิคาว่า เมืองธรรมชาติและแวดล้อมด้วยขุนเขา 

 ชมความน่ารักของนกแพนกวิน ทีส่วนสัตว์อาซาฮิยาม่า 

 ล่องเรือตัดน้้าแข็ง ชมธารน้้าแข็งธรรมชาติที ่1 ปมีีครั้งเดียว 

เท่านั้น!! 

 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติกของเกาะ 
ฮอกไกโด 

 เข้าร่วมเทศกาลหิมะนานาชาติที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น!! 

 ช้อปปิ้งจุใจ ทีย่่านทานูกิโคจิ และย่านซูซกูิโนะ 

 อาบน้้าแร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญี่ปุน่ 

 
ก้าหนดการเดินทาง  

3 – 8 ก.พ. 58          69,990.- 

5 – 10 / 6 – 11 / 7 – 12 ก.พ. 58        73,990.- 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่ง

พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
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วันที่ 2 เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – Kamui Ski Links  – หุบผาโซอุนเคียว – 
น้้าตกกิงกะ ริวเซย์  

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้วนําท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมือง
ซัปโปโร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา มีแม่น้ํา
กว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย นําท่านชม สวนสัตว์อาซา   
ฮิยาม่า ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆที่
ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั่วโลก
โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ
เป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่
ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ และลิงอุรังอุตังแสนรู้  

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Kamui Ski Links ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ตกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งท่าน

สามารถสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบของการเล่นกิจกรรมหิมะ เช่น สโนว์บอร์ด หรือจะ
เลือกขี่สโนว์โมบิลล์ตะลุยหิมะก็ได้ หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็สามารถเช่าชุดและ
อุปกรณ์ได้ อิสระให้ท่านเล่นเคร่ืองเล่นหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ราคานี้ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ค่า
เคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี) *** ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมหิมะต่างๆนั้น ขึ้นกับ
สภาพภูมิอากาศ และปริมาณความหนาของหิมะ ณ เวลานั้น*** นําท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุน
เคียว ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น 
กินพื้นที่ตั้งแต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิกาว่า -คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่
ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาที่ได้ช่ือ
ว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มีทั้งน้ําตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสูงชัน
ธารน้ําท่ามกลางป่าร่มคร้ึมล้อมรอบ นําท่านชมน้ําตกที่มีช่ือเสียงสองแห่ง คือ “น้้าตกกิงกะ” 
(Ginga Waterfall) หรือน้ําตกแม่น้ําสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้าย
เส้นด้าย และ “น้้าตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือ น้ําตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่
ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ําตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็นทัศนียภาพที่แปลกตา
ไปอีกแบบหนึ่ง 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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  เข้าพักโรงแรม Hotel Taisetsu หรือเทียบเท่า ( - / L / D )  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ําแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเช่ือว่าในน้ําแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น 
 
 
 

 
 

วันที่ 3 เมืองอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้้าแข็ง – พิพิธภัณฑ์เรือนจ้าอะบาชิริ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออกของฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดด
เด่นในด้านธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่าง
ไม่ขาดสาย เพื่อจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลน้ําแข็ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่อันน่าประทับใจกับเรือโดยสาร Aurora เรือตัด

น้้าแข็ง เนื่องจากสภาพอากาศหนาวจัด จึงทําให้ผิวของน้ําทะเลกลายเป็นน้ําแข็ง ซึ่งขณะที่เรือ
ล่องไป ท่านจะได้ยินเสียงเรือกระทบกับทะเลน้ําแข็ง ทําให้เกิดเสียงดังแตกต่างกันไปตาม
ขนาดของน้ําแข็ง ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส (หมายเหตุ : หากใน
วันที่ทัศนวิสัยไม่ดี หรือมีลมแรง เรืออาจไม่เปิดให้บริการ) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์
เรือนจ้าอะบาชิริ สร้างขึ้นในสมัยเมจิ เมื่อปี ค.ศ. 1890 เพื่อใช้เป็นที่คุมขังนักโทษจนถึงปี ค.ศ. 
1984 สไตล์การสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมกึ่งตะวันตก ให้ท่านได้พบกับประวัติความเป็นมา
ของเกาะฮอกไกโด โดยในสมัยก่อนทางการของญี่ปุ่นจะนํานักโทษมาขังไว้ที่เรือนจําบนเกาะฮ
อกไกโดแห่งนี้ ซึ่งนักโทษที่นี่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างถนนบนเกาะนี้เป็นระยะทางกว่า 225 
กิโลเมตร ปัจจุบันภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้จัดแสดงหุ่นขี้ผ้ึงของนักโทษในอดีต ให้ท่านเดิน
ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก บริเวณทะเลสาบ
อะคัง ทะเลสาบอันงดงามในอุทยานแห่งชาติอะคัง  ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสาหร่ายมาริโมะ พืชน้ํา
พันธ์ุหายากซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและความสะอาดของ
น้ําซึ่งมีอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ 
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เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ  โรงแรม  
เข้าพักโรงแรม Hokuten no Oka Lake Abashiri Tsuruga Resort หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

 
 
 
 

วันที่ 4 ซัปโปโร – ตึกรัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – เทศกาลหิมะนานาชาติ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็น
ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมาก
รุก ซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนา
ได้รับคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย เดินทางถึงเมืองซัปโปโร นําท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกอง

อํานวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐ
แดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทําให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
รวมรวบเร่ืองราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮ
อกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจําเมือง โดยนอกจากจะใช้บอก
เวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเร่ืองราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่
เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ นําท่านสู่ สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อน
ใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี้ นําทุกท่านเข้าร่วมเทศกาลหิมะนานาชาติ 
ของเมืองซัปโปโร ที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นและได้รับความนิยมไปทั่วโลก ซึ่งจะ
จัดเป็นประจําทุกปีโดยมีนักท่องเที่ยวกว่า   2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมชมเทศกาลนี้ 
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจกับสถาปัตยกรรมจากหิมะที่ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็น
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ผลงานชิ้นเอกได้อย่างวิจิตรงดงาม โดยช่างมากฝีมือจากนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย
เช่นกัน มาร่วมลุ้นกันว่าผลงานการแกะสลักหิมะของประเทศไทยที่จะได้เข้าร่วมชิงแชมป์ในปี
นี้ได้หรือไม่  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร 
เข้าพักโรงแรม Century Royal Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

วันที่ 5 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงาน
ช็อกโกแลต – ซัปโปโร – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นําท่านสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่ง
ของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ
ได้รับอิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้
ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ
เป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้า
จากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหนึ่งเป็นถนนสําหรับนักท่องเที่ยว
แทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งได้ปรับปรุงเป็น
ร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก นําทุกท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี 
ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทํากล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือ
เป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย นําท่านชมกรรมวิธีการเป่าแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดย
การเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีช่ือเสียง

ที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ  “ช็อกโกแลตสี
ขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่งเป็นช็อกโกแลต ที่ขึ้นช่ือที่สุด ของที่นี่เลยทีเดียว  หรือเดิน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป  
จากนั้นพาทุกท่านกลับสู ่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด นําท่านเดินทางช้อปปิ้ง
ย่านทานูกิโคจิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งทั้งของฝากของที่ระลึก อย่างจุใจ เช่น ร้าน100
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เยน, ร้านขายเสื้อผ้าแฟช่ันวัยรุ่น และร้านขายเคร่ืองสําอาง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ 
ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์
ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้ง
ยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่
รู้จักคําว่าเบื่อกันเลยทีเดียว  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร  
เข้าพักโรงแรม Century Royal Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  

 
 
 
 
 

วันที่ 6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  
10.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด่้วยเที่ยวบิน TG 671  
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักหอ้งละ2ท่าน) 
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ป ี

(มีเตียง) 
เด็กอายุต้่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

3 – 8 ก.พ. 58 69,990 66,990 63,990 16,000 

5 – 10 / 6 – 11 / 
7 – 12 ก.พ. 58 

73,990 70,990 67,990 16,500 

 

    กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต้่าผู้ใหญ่ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปผู้ใหญ่ต้่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม หาก

น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

อัตรานี้ไม่รวม: 
1.  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์  
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อน

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง 
การส้ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน 
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2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิ สัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย 
 

 รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ต๋ัวและภาษีน้้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


