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Code: JHHK 0809_6D 4N_E 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซ่ึง

พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่  – โดราเอม่อน  สกายพาร์ค – คามิกาว่า – คามิกาว่าไอซ์พาวิเลียน –         
โซอนุเคยีว – น า้ตกกงิกะ ริวเซย์ 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านสู่โดราเอม่อน สกาย

 

 ชมทุ่งดอกไม้ที ่“ฟาร์มโทมิตะ” 
 ชมโรงงานช็อกโกแลต ทีข่ึน้ช่ือของฮอกไกโด 

 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีสุ่ดแสนโรแมนติก 

 ชมสวนดอกไม้นานาชนิดที ่“สวนชิคิไซ โนะโอกะ” 
 ช้อปป้ิงจุใจ ทีย่่านซูซูกโินะ 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 2 คืน 

 บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น 

 บุฟเฟ่ต์เมล่อน 
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พาร์คให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนในเร่ืองโดราเอม่อนการ์ตูนท่ีนิยมท่ีสุดในญ่ีปุ่น อิสระ
กบัการถ่ายรูปกบัฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนัง่ไทม์แมชชีนท่ีจะท าให้ทุกท่านเสมือนเป็นส่วน
หน่ึงในฉากและยงัมีโซนร้านคา้ท่ีขายของเก่ียวกบัโดราเอม่อนท่ีท่านสามารถช้อปป้ิงไวเ้ป็น
ของท่ีระลึกไดอี้กดว้ยและพลาดไม่ไดก้บัการชิมขนมโดรายากิท่ีโดราเอม่อนช่ืนชอบ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆทางตะวนัออกของเมืองอาซาฮิคาว่าซ่ึงอยู่ห่าง
ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกนักบัทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอนัหนาวเหน็บ
ท่ีอยูท่างตะวนัออกสุดของเกาะฮอกไกโด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมถ า้น ้าแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ทางเดินเขา้

จะถูกประดบัดว้ยแสงไฟ หลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ้า
น ้าแข็งท่ีคดเค้ียวไปมาภายในอุโมงคน์ ้าแข็งนั้น ท่านจะได้
ชมความงามของหยดน ้ าแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ท่ี
อุณหภูมิ -20 องศา และต ่าสุด -40 องศา น าท่านเดินทางสู่ 
หุบผาโซอุนเคียว ซ่ึงตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติได
เซ็ตสึซ่ึงเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น กินพื้นท่ีตั้งแต่ทางใตข้องเมืองอาซาฮิกาวา่-คา
มิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้วยหิมะแทบ
ตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามและตระการตาท่ีสุดในอุทยานไดเซ็ตสึ มี
ทั้งน ้ าตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสูงชันธารน ้ าท่ามกลางป่าร่มคร้ึมล้อมรอบ น าท่านชม
น ้ าตกท่ีมี ช่ือเสียงสองแห่งคือ “น ้าตกกิงกะ” (Ginga 
Waterfall) หรือ  น ้ าตกแม่น ้ าสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหล
เป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวไ้ปมาคลา้ยเส้นดา้ย และ “น า้ตกริว
เซย์” (Ryusei Waterfall) หรือ น ้ าตกดาวตก ท่ีไหลบ่า
เป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดู
หนาวน ้ าตกทั้งสองจะแข็งตวั เป็นทศันียภาพท่ีแปลกตา
ไปอีกแบบ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เขา้พกัโรงแรม Sounkyo Kankou หรือเทียบเท่า ( - / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
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วนัที ่3 เมืองบิเอะ – สวนชิคไิซ โนะโอกะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมติะ – เมืองยูบาริ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้วยความงาม 
จากนั้นน าท่านชมสวนชิคิไซ โนะโอกะ ใหท้่านเดินชม
ความสวยงามของสวนดอกไมน้านาชนิด ท่ีตั้งอยู่บน
เนินเขาลดหลัน่กนัอยา่งสวยงาม หรือเรียกวา่ “Hill of 
Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระให้ทุกท่าน
เท่ียวชมความงามและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับสวน
ดอกไมท่ี้ไดรั้บสมญานามวา่เป็น “Flower Paradise” 
พบกบัความงามของเหล่าดอกไมท่ี้อวดสีสันกนัเหมือนพรมหลากสีท่ีเบ่งบานพร้อมกนัในฤดู
ร้อนของฮอกไกโด น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีตั้ งอยู่
ก่ึงกลางเกาะฮอกไกโดถดัจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสีสันของตน้ไมด้อกไมห้ลากสี
หลายชนิดท่ีจะสามารถชมไดใ้นช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน ส่วน
ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นท่ีนิยมส าหรับการเล่นสกี ตั้ งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทุกปี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีท่ี ฟาร์มโทมิตะ  (ทั้ งนี้

ขึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลา
เวนเดอร์)ท่ีมีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน ทุ่งลาเวนเดอร์ มี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็น
ผูบุ้กเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นท่ีแรกๆ 
ดว้ยความพยายามอยา่งไม่ยอ่ทอ้แมจ้ะประสบกบัมรสุม
ชีวิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกบัความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไมสี้ม่วงอยา่ง
ลาเวนเดอร์ จนในท่ีสุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความส าเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวน
เดอร์อนัโด่งดงัท่ีสุดในปัจจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งท่ีเต็มไปด้วย
ดอกไมน้านาพนัธ์ุ และดอกลาเวนเดอร์ท่ีบานสะพร่ังเต็มพื้นดินอย่างน่ามหัศจรรย ์จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (พเิศษบุฟเฟ่ต์เมล่อน) 
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เขา้พกัโรงแรม Hotel Mt. Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
 

วนัที ่4 โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์
เคร่ืองแก้ว – เมืองซัปโปโร  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็น
แหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถ
ชมสายการผลิตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ีพลาด
ไม่ไดเ้ลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลต ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุด
ของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ยสวนดอกไม้
สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์
ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศในแถบยโุรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย พาท่านชมคลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจคลองโอ

ตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี 
ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่
โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็น
ถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคาร
อิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก
นัน่เอง จากนั้นน าท่านชมพพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุ
เกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ 
สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น า
ท่านชมพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว  ท่านจะได้ชมผลิตภัณฑ์
เคร่ืองแกว้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองโอตารุ ให้ทุกท่านได้
เลือกซ้ือเคร่ืองแก้วท่ีสวยงามมากมาย เพื่อเป็นของฝาก 
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ของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด
ท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอนัดับ 5 ของประเทศญ่ีปุ่นผงัเมืองซัปโปโรมี
ลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่น 
การจดัการและการพฒันาไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนัลกัษณะของผงัเมืองจึงถูก
ออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์) 
เขา้พกัโรงแรม Royton Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  
 

วนัที ่5  ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกโินะ – มติซุยเอาท์เลท  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซ่ึงในอดีตเคย
ใช้เป็นกองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสุดของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ชอิ้ฐแดงเป็น
วสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบัน
ภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวมรวบเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย น าท่านชม
หอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเท่ียงตรงแล้ว ยงั
เปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 100 
ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาว

จากตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร 
ผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจหรือจดังาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งน้ี น าท่านเดินทางสู่ 
ซูซูกโินะ ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีแสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มี
ห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์
ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยงัเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่นอีก
แห่งหน่ึงดว้ย ท่านสามารถเท่ียวชมไดอ้ย่างไม่รู้จกัค าว่าเบ่ือกนัเลยทีเดียว จากนั้นพาทุกท่าน    
ชอ้ปป้ิงท่ีมิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ 
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มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านใน
การเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหาร เย็นตามอัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม Royton Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / - )  

 

วนัที ่6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

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

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

9 – 14 ส.ค. 60 59,990 54,990 49,990 14,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้ าหนักหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 
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8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

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

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ: 
 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การ
น าส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตัว๋และภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


