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รหัสโปรแกรม : 12738 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร์ท่ี “ฟาร์มโทมิตะ” 
 ชมโรงงานช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด 
 ชมเมืองเก่าโอตารุท่ีสดุแสนโรแมนตกิ 
 ช้อปปิง้จใุจท่ียา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 ชมเนินเขาแหง่พระพทุธเจ้า 
 เก็บเชอร์ร่ีสดๆจากไร่ 
 อาบน า้แร่ แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันพุธที่ 24 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ ่ - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 62 เมืองฟรูาโน ่- ฟาร์มโทมิตะ - โทมิตะ เมลอ่นเฮ้าส์ - เมืองซาโฮโระ -   

วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กลอ่ง
ดนตรี - พิพิธภณัฑ์เคร่ืองแก้ว - เมืองซปัโปโร 

   

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 สวนผลไม้ - เมืองซปัโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเก่า 
- หอนาฬิกา - สวนโอโดริ -   ซูซูกิโนะ 

   

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 62 ตลาดโดไก - เนินเขาแหง่พระพทุธเจ้า - มิตซุยเอาท์เลท   - 

วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 ชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ - - - 

 
วันพุธที่ 24 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.45 น. เหินฟ้าสู ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 670 
 
วันพฤหสับดีที่ 25 ก.ค. 62 เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์ - เมืองซาโฮโระ 
08.30 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีตัง้อยู่กึ่งกลาง

http://bit.ly/2NMk5YE
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เกาะฮอกไกโด ถดัจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดท่ีจะ
สามารถชมได้ในชว่งฤดรู้อนตัง้แตป่ลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน ส่วนในช่วงฤดหูนาวจะเป็นท่ี
นิยมส าหรับการเลน่สกี ตัง้แตป่ลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทกุปี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีท่ี ฟาร์มโทมิตะ     

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศและ
ฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ท่ีมีอยูม่ากมาย 
ทุ่งลาเวนเดอร์มีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานมาตัง้แต่ปี 1985 
ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์
เป็นท่ีแรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะ
ประสบกับมรสุมชีวิต และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้       
สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในท่ีสุดฟาร์ม โทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความส าเร็จกลายมาเป็น      
ทุ่งลาเวนเดอร์อนัโด่งดงัท่ีสดุในปัจจบุนั อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งท่ีเต็มไปด้วย
ดอกไม้นานาพันธุ์  และดอกลาเวนเดอร์ท่ีบานสะพร่ังเต็ม
พืน้ดินอย่างน่ามหศัจรรย์ หลงัจากนัน้น าท่านชม โทมิตะ 
เมล่อนเฮ้าส์ ร้านท่ีมีผลิตภณัฑ์การเกษตร เช่น เมล่อนท่ีมี
คุณภาพดีมีมาตรฐาน และนมสดๆของเมืองฟูราโน่ และ
ของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซือ้ตามอัธยาศยั จากนัน้เดินทาง
เข้าสู่ ซาโฮโระ ท่านจะได้พบเห็นธรรมชาติอนัสวยงาม  
เต็มไปด้วยสีเขียวขจีท่ีปกคลุมไปทัว่ทัง้ภูเขา ซึ่งในช่วงฤดหูนาว ซาโฮโระเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหิมะอนัเรียบร่ืน 
เหมาะส าหรับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก อีกทัง้ทุกท่านจะสามารถพบกับมุมมองอันกว้างใหญ่ของ 
Tokachi Plains และเพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะฮอกไกโด 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เข้าพกัโรงแรม Sahoro Resort หรือเทียบเทา่ ( - / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของ
โลหติดีขึน้ 
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วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 โรงงานช็อกโกแลต -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่อง
ดนตรี - พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว  - เมืองซัปโปโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่ านสู่  โรงงานช็อกโกแลต  ท่ี หมู่ บ้ าน อิชิ ยะ  
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น  
ให้ทา่นได้เลือกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆ และท่ีพลาดไม่ได้เลย
คือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่ง
เป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดิน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตง่สวยงาม
สไตล์ยุโรป จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก 
รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนัน้ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เน่ืองจากในอดีต           

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป อิสระ ให้ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมืองเลียบ  คลองโอตารุ อัน
สวยงามนา่ประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดจากการ
ถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1923 เพ่ือเป็นเส้นทางขน
ถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึง

ถมคลองคร่ึงหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลกึ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี 

ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงาม
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจบุนั ตอ่จากนัน้
น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ือง
แก้วท่ีมีรูปแบบ และสีสนัสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการ
เป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบ และสีท่ีแตกต่างกันออกไป
ตามความถนดั และความช านาญของชา่งเป่าแก้วจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวง
ของเกาะฮอกไกโดท่ีเตบิโตและกลายเป็นศนูย์กลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่ น ผงัเมืองซปัโปโร
มีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในป ระเทศญ่ีปุ่ น           
การจดัการและการพัฒนาได้รับค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลกัษณะของผังเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตามพืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม North City หรือเทียบเทา่ ( B / L / D) 
 

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 สวนผลไม้ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเก่า -  
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ  -  ซูซูกโินะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการ 
เก็บเชอร์ร่ี สดๆใหม่ๆจากต้นท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวและ
เต็มอ่ิมกบัการทานเชอร์ร่ีท่ีเก็บจากต้นกนัอย่างสนกุสนาน
เพลิดเพลินพร้อมกบัถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบัมมุสวยๆ หรือ 
เลือกซือ้มาไว้รับประทานได้ จากนัน้เดินทางสู่ เมือง  
ซปัโปโร น าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือว่า 

“ศาลเจ้าซัปโปโร” ตอ่มาภายหลงัได้มีการเปล่ียนช่ือเพ่ือให้
สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อย
ปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้
จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี ดงัเช่น 
ภมูิภาคคนัโต แตท่ี่น่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนท้องถ่ินได้กราบไหว้
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนีเ้พ่ือเป็นขวญั และ

ก าลงัใจสืบไป  
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซึ่งในอดีตเคย

ใช้เป็นกองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสุดของเมือง โดยตวัอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดงเป็น
วสัดใุนการก่อสร้างท าให้ดแูล้วสวยแปลกตา ปัจจบุนัภายใน
ตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวประวัติความ
เป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึง เ มืองต่างๆ         
บน เกาะฮอกไกโด จากนัน้ ผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้
บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้วยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนีไ้ด้ถูกสร้างขึน้เม่ือ ปี ค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกา         
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นเลยก็ว่าได้ พาท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจาก 
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ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาเพ่ือมาพกัผ่อนหย่อนใจ หรือ
จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆท่ีสวนแห่งนี ้จากนัน้พา
ท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสนครึกครืน้ของ
เมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าจาก  
แบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์
ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยัง เป็น        

จุดนัดพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่าน
สามารถเท่ียวชมได้อยา่งไมรู้่จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว    

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์แบบ
ไมอ่ัน้) 

            เข้าพกัโรงแรม North City หรือเทียบเทา่ ( B / L / D) 
 
วันอาทติย์ที่ 28 ก.ค. 62 ตลาดโจไก -  เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า -  มิตซุยเอาท์เลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดมากกว่า 80 ร้าน 
อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ของสดและของฝากตามอธัยาศยัต่อจากนัน้น าท่าน ชม 
เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha)  
มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั ้นพระพุทธรูป          
มีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนัก 1,500 ตัน 
พืน้ท่ีท่ีล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายล้อมด้วย
ธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนท่ีจะ
สามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า  150,000 ต้น 
ล้อมรอบรูปปัน้พระพุทธรูปซึ่งเป็นการผสมผสานท่ีลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมท่ีมนุษย์สร้างขึน้        
กบัความงดงามจากธรรมชาต ิ

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้ท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซือ้

สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ
ม า กม าย  มี สิ น ค้ า หล ากหล ายป ร ะ เ ภท  อ า ทิ 
เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้ (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านใน
การเลือกซือ้สินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
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เข้าพกัโรงแรม  Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเทา่  ( B / L / - )  
เชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ี ปุ่นมีความ
เช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 
 

วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบินชิโตเซ ่(B / - / -) 
10.30 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิชิโตเซด้่วยเท่ียวบนิ TG 671  
15.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

 
********************************** 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

24 – 29 ก.ค. 62 59,999 54,999 49,999 7,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
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อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนกั

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบนิท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ
เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดนิทางชว่งปีใหม ่เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ       
กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดูหนาว
ท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดนิทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมา
จา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิ    
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของ     
สายกาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น            
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติ  
ท่ีสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 
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