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 ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ” 
 เก็บเชอร์ร่ีสดๆ จากไร่ 
 ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด 

 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีสุ่ดแสนโรแมนติก 

 ช้อปป้ิงจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ 
 อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ยูบาริเมล่อนและขาปูยกัษ์ 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่ น 3 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code: JHHK 0726 _E 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซ่ึง

พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ถนนโกคุราคุ – จุดชมวิวไซโล – 
ริวสึทซึ รีสอร์ท  

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่น
ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้ น าท่านสู่เมืองโน
โบริเบทสึ เมืองที่มีช่ือเสียงดา้นบ่  อน ้ าพุร้อนประจ าภูมิภาคฮอกไกโด
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ซ่ึงมีบ่อน ้ าพุร้อนที่มีแร่ธาตุแตกต่างกนัถึง 11 ชนิด พาท่านชมบ่อโคลนเดือดที่จิโกกุดานิ (Hell 
Valley) หรือที่เรียกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดน้ีเป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและมีอยูท่ ัว่บริเวณซ่ึงท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอยา่งใกลชิ้ดได ้จากนั้นใหท้่านเดิน
เล่นยา่นถนนโกคุราคุ ซ่ึงมีร้านขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ผา้ทอมือ สินคา้แกะสลกั เคร่ืองแกว้ 
และอ่ืนๆ อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวไซโล เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในบริเวณทะเลสาบโทยะ ซ่ึงทุกท่าน

สามารถมองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบโทยะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดและมี
ความสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซัน และนอกจากน้ียงั
สามารถมองเห็นภูเขาโยเทย ์หรือภูเขาไฟฟูจินอ้ยซ่ึงรูปร่างนั้นมีลกัษณะคลา้ยภูเขาไฟฟูจิที่เป็นที่
รู้จกักนัดีแต่มีขนาดที่เล็กกวา่นัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ริวสึทซึ รีสอร์ท 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
 เขา้พกัโรงแรม Rusutsu Resort หรือเทียบเท่า ( - / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 
 

วนัที ่3 สวนผลไม้ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภณัฑ์เคร่ือง
แก้ว – โรงงานช็อกโกแลต – เมืองยูบาริ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  
น าท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกบัการ เก็บเชอร์ร่ี 
สดๆใหม่ๆจากตน้ที่เรียงรายเป็นทิวแถวและเตม็อ่ิมกบัการ
ทานเชอร์ร่ีที่ เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานพลิดเพลิน
พร้อมกบัถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกบัมุมสวยๆ หรือ เลือกซ้ือมา
ไวรั้บประทานได ้น าท่านเขา้สู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมือง
ท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตก
เน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท า
การค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป 
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อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจคลองโอ
ตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพือ่เป็นเสน้ทางขนถ่ายสินคา้
จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใชจึ้งถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับนักท่องเที่ยว
แทนโกดังต่างๆซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็น
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายเุกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบ

ต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่าน
สามารถชมเคร่ืองแกว้ที่มีรูปแบบและสีสนัสวยงามซ่ึงเกิดจากกรรมวธีิการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคใน
แบบต่างๆ จึงท าใหเ้คร่ืองแกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกนัออกไป ตามความถนดัและ
ความช านาญของช่างเป่าแก้ว จากนั้ นน าท่านสู่โรงงาน
ช็อกโกแลต ที่หมู่บา้น อิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่
มีช่ือเสียงที่สุดของญี่ปุ่ น ให้ท่านได้เลือกซ้ือช็อกโกแลต
ต่างๆ และที่พลาดไม่ไดเ้ลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” 
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ี
เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรป 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์เมล่อนไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Hotel Mount Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพือ่ความผอ่นคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 
วนัที ่4 เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – 

ซูซูกโินะ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ที่ตั้งอยูก่ึ่งกลางเกาะ ฮอกไกโดถดัจาก
เมืองบิเอะ เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยสีสันของตน้ไมด้อกไมห้ลากสีหลายชนิดที่จะสามารถชมได้
ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นที่นิยม
ส าหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนั้นน าท่าน
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ชมทุ่งดอกไมห้ลากสีที่ฟาร์มโทมิตะชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั้งนี้
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวน
เดอร์) ที่ มีอยู่มากมาย ทุ่ งลาเวนเดอร์มีประวัติศาสตร์ที่
ยาวนานมาตั้งแต่ปี1985 ลุงโทมิตะเป็นผูบุ้กเบิกและก่อร่าง
สร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นที่แรกๆด้วยความพยายามอยา่ง
ไม่ยอ่ทอ้แมจ้ะประสบกบัมรสุมชีวติและอุปสรรคมากมาย ประกอบกบัความรักและหลงไหลใน
เสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบ
ความส าเร็จกลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อนัโด่งดงัที่สุดในปัจจุบนั อิสระ ใหท้่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของทุ่งที่เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพร่ังเต็มพื้นดิน
อยา่งน่ามหัศจรรย ์น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและ
กลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญี่ปุ่ นผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง
หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศญี่ปุ่ น การจดัการและการ
พฒันาได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซ่ึงในอดีตเคยใช้

เป็นกองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุด
ของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ชอิ้ฐแดงเป็นวสัดุใน
การก่อสร้างท าให้ดูแลว้สวยแปลกตา ปัจจุบนัภายในตึกได้
จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ที่รวมรวบเร่ืองราวประวตัิความเป็นมา
ต่างๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย น าท่านชมหอนาฬิกา ซ่ึง
ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยงัเปรียบเสมือน
สถานที่บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกา
แห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือปีค.ศ.1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็วา่ได ้จากนั้นพาท่าน
ชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้น
ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งน้ี พาท่านเดินทางสู่ 
ซูซูกิโนะ ยา่นช้อปป้ิงที่แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มี
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ห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่ นและร้านอาหารสไตล์
ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญี่ปุ่ นอีก
แห่งหน่ึงดว้ย ท่านสามารถเที่ยวชมไดอ้ยา่งไม่รู้จกัค  าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว    

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 
 

วนัที ่5   ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนโฮโรมโิตเกะ – มติซุยเอ้าท์เลท็ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบไดด้ว้ยร้านอาหารทะเลสดมากกว่า 
80 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัของสดตามฤดูกาลและอาหารทะเลละลานตา น าท่านชมศาล
เจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือวา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือเพื่อให้สมกบั
ความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปก
ปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดังเช่น
ภูมิภาคคนัโต แต่ที่น่ีก็เป็นที่ส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพือ่เป็นขวญั
และก าลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย พาท่านชมสวนโฮโรมิโตเกะสวนลาเวนเดอร์ช่ือดังแถบชานเมืองซัปโปโร แหล่งที่ปลูกต้น       

ลาเวนเดอร์มากกวา่ 5,000 ตน้บนเนินเขา นอกจากท่านจะไดช้มดอกไมส้วยๆแลว้(ทั้งนี้ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ทา่นยงัสามารถมองเห็นวิวของเมืองซัป
โปโรไดอี้กดว้ย อีกทั้งที่น่ียงัมีผลิตภณัฑจ์ากดอกลาเวนเดอร์มากมายให้ท่านไดซ้ื้อกลบัไปเป็น
ของที่ระลึกกันอีกด้วย เช่น ช่อลาเวนเดอร์ น ้ ามันหอมระเหย หรือ โปสการ์ด จากนั้ นพาทุก
ท่านช้อปป้ิงที่มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านคา้
ต่างๆมากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค ์เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
จากหลากหลายแบรนดช์ั้นน าใหท้่านเลือกซ้ือ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  
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หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพือ่ความผอ่นคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 
วนัที ่6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเที่ยวบิน TG 671  
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

26 – 31 ก.ค. 61 64,999 59,999 54,999 10,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 25 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน ้ าหนัก

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก  าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคาน์เตอร์
เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวติ (ส าหรับผูท้ี่อายไุม่
เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งน้อย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญี่ปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้งในช่วง
ฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
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มีการการันตีค่ามดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ 

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ
น าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
ที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 

 
 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน ้ามนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


