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Code: JHHK 1201 , JHHK 1208 (B)_F 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซ่ึง

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

 
 
 

 

 ต่ืนตากบันินจาที ่“หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ”   
 ขึน้กระเช้าชมววิบนภูเขาอุสุ 

 ชมโรงงานช็อกโกแลต ทีข่ึน้ช่ือของฮอกไกโด 

 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีสุ่ดแสนโรแมนติก 
 อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 1 คืน 

 น่ังแชร์ลฟิท์ชมววิเมืองซัปโปโรทีจุ่ดชมววิโอคุครายาม่า  
 ช้อปป้ิงจุใจที ่มิตซุยเอาท์เลท  
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วนัที ่2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ถนนโกคุราคุ – 
ทะเลสาบโทยะ 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ท่ีอยูริ่มฝ่ังทะเลทางตะวนัตก
เฉียงใตข้องเกาะฮอกไกโดและยงัเป็นเมืองท่ีอุดมไปด้วยบ่อน ้ าแร่ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่
ออนเซ็นเป็นอยา่งมาก วา่กนัวา่น ้าแร่หรือน ้าพุร้อนของเมืองน้ีมีถึง 9 ประเภทดว้ยกนัเลยทีเดียว  

 น าท่านชมบ่อโคลนเดือดท่ี จิโกกุดานิ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดน้ีเป็น
บ่อโคลนท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทัว่บริเวณซ่ึงท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่าง
ใกลชิ้ด จากนั้นน าท่านชมหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ เป็นหมู่บา้นจ าลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะใน
สมยัโบราณ ภายในพื้นท่ีหมู่บ้านมีทั้ง หอสังเกตการณ์ โรงละคร วดั ร้านคา้ หมู่บ้านนินจา 
หมู่บา้นซามูไร และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยนกัท่องเท่ียวจะสามารถสัมผสับรรยากาศไดเ้หมือน
อยูใ่นหนงัญ่ีปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากน้ียงัมีคนแต่งตวัเป็นพ่อคา้ ซามูไร นินจา เดินไปมา 
และสามารถชมการแสดงวฒันธรรมแบบชาวเอโดะอีกดว้ย  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารให้ท่านเดินเล่นบนถนนโกคุราคุซ่ึงเป็นถนนท่ีมีร้านขายของพื้นเมือง ของท่ีระลึก 

ผา้ทอมือ สินคา้แกะสลกั เคร่ืองแก้ว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกชมตาม
อธัยาศยั เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแล้วน าท่านเดินทางไปยงัทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบท่ีมีขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงาม เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยสถานท่ีพกัตาก
อากาศมากมายส่วนดา้นในทะเลสาบนั้นก็จะมีเกาะเล็ก ๆ อีก 3 เกาะ ถ้าวนัท่ีอากาศดีทอ้งฟ้า
แจ่มใสทุกท่านสามารถมองเห็นววิของภูเขาไฟฟูจินอ้ยซ่ึงรูปร่างนั้นมีลกัษณะคลา้ยภูเขาไฟฟูจิ
ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีแต่มีขนาดท่ีเล็กกวา่นัน่เอง 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เขา้พกัโรงแรม Toya Sun Palace หรือเทียบเท่า ( - / L / D )  

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
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วนัที ่3 ภูเขาอุสุ – โชวะชินซันแบร์ พาร์ค – โอตารุ – คลองโอตารุ – พพิิธภัณฑ์กล่องดนตรี 
– พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – เมืองซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เช้าอันสดใสน้ี น าท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหน่ึงด้วยการ “น่ังกระเช้า
ไฟฟ้า” (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ข้ึนสู่จุดชมวิวบนภูเขาอุสุ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีมือเช่ือเสียงของ
เกาะ ฮอกไกโด เน่ืองจากสามารถมองเห็นววิของธรรมชาติอนัสวยงามและสามารถชม  ภูเขาโช
วะ ชินซัน ซ่ึงถือวา่เป็นภูเขาไฟท่ียงัระอุอยูด่า้นบนท่านสามารถชม
วิวโดยรอบแบบพาโนราม่าไดอ้ย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นวิวของ
ทะเลสาบโทยะแลว้ยงัสามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกท่ี
กวา้งใหญ่ไดอี้กดว้ยให้ท่านไดถ่้ายรูปความประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั จากนั้นพาท่านชมความน่ารักของเหล่า หมีสีน ้าตาล 
ท่ีโชวะชินซัน แบร์ พาร์ค ในปัจจุบนัหาชมไดย้ากตามธรรมชาติและ
ใกลจ้ะสูญพนัธ์ุไปจากเกาะญ่ีปุ่นจึงไดมี้การข้ึนทะเบียนให้เป็นสัตวส์งวนของชาติและไดรั้บ
การดูแลเป็นอย่างดี ทุกท่านสามารถถ่ายภาพหมีสีน ้ าตาลท่ีน่ารักและเลือกซ้ือสินคา้ไวเ้ป็นท่ี
ระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์
ตะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่น
และประเทศในแถบยโุรป 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจ

คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขน
ถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับ
นกัท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และได้
ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบ
ร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีต
จนถึงปัจจุบนั น าท่านสู่พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ชมกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ 
จึงท าให้เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนั เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแล้วน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของ
ประเทศญ่ีปุ่น ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้น
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และเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่นโดยการจดัการและการพฒันาไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ
ชาวอเมริกนั ผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานวางผงัเมืองของอเมริกา  

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

 
 
 

 
วนัที ่4 โรงงานช็อกโกแลต –  ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ –ซูซูกโินะ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช้าอันสดใสน้ีน าท่านเดินทางสู่  โรงงานช็อกโกแลต  ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิต
ช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซ้ือช็อกโกแลต
ต่างๆและท่ีพลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” 
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลย
ทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับบรรยากาศโดยรอบท่ี
ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงามสไตล์ยโุรป จากนั้นน าท่านชม 
ตึกรัฐบาลเก่า  ของเมืองซัปโปโรซ่ึงในอดีตเคยใช้เป็นกอง
อ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองโดย
ตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ช้อิฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบนั
ภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวมรวบเร่ืองราวประวติัความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซปัโปโร
รวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย ผา่นชมหอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ า
เมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเท่ียงตรงแลว้ ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและ
วฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1878 
ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลังอาหารน าท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจากตะวนัออกไป

ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจหรือจดังาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปป้ิงท่ี
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แสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดงั ร้านอาหาร
สไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยงัเป็นจุดนดัพบ
ยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่นอีกแห่งหน่ึงดว้ย ท่านสามารถเท่ียวชมไดอ้ยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบ่ือกนั
เลย  

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Grand  หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  

 
 
 
 
 
วนัที ่5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงเบียร์ซัปโปโร – จุดชมววิโอคุรายาม่า –  มติซุยเอาท์เลท 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เชา้อนัสดใสน้ีพาท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือวา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัได้
มีการเปล่ียนช่ือเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษ์
รักษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่
นบัพนัปี ดงัเช่นภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์เบียร์
ซัปโปโร ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง ท่านจะไดท้ราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ 
ตั้งแต่การน าวตัถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลัน่ จนกระทัง่ส าเร็จรูปออกมาเป็น
เคร่ืองด่ืมพรายฟองสีทองชั้นดีจ าหน่าย ท่านยงัสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีท ามาจาก
เบียร์ไดอี้กดว้ย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย หลังอาหารน าท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหน่ึงด้วยการ “น่ังแชร์ลิฟท์” 

(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ข้ึนสู่จุดชมวิว โอคุรายาม่า เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร 
เน่ืองจากสามารถมองเห็นวิวของเมืองซัปโปโรโดยรอบ ให้ท่านไดถ่้ายภาพวิวพาโนราม่าเก็บ
ไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้
แฟชัน่ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค ์
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เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ (เพื่อไม่ให้เป็น
การเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหาร เย็นตาม
อัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Grand  หรือเทียบเท่า (B / L / -) 

 
 
 
 
 
วนัที ่6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  
10.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเท่ียวบิน TG 671  
15.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
อตัราค่าบริการ:  

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

1 – 6 ธ.ค. 60 
(วนัพ่อ) 

55,990 50,990 45,990 7,000 

8 – 13 ธ.ค. 60  
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

53,990 48,990 43,990 7,000 
 

    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลีย่นแปลงราคา 
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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) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่า 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 
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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 
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 


