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Code: JHHK 1018_E 

 
วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่   
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย 

ซ่ึงพบเจา้หน้าท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน 

23.45 น. เหินฟ้าสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทย ดว้ยเท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – เมืองบิเอะ – สวนชิคไิซ โนะโอกะ – ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (น่ังกระเช้า) – 
หุบผาโซอนุเคยีว  

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและศุลกากรของประเทศญ่ีปุ่นเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองบิเอะ  
เมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงดว้ยความงาม จากนั้นน าท่าน ชมสวนชิคิไซ
โนะโอกะ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของสวนดอกไม้นานาชนิด ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขา

 เทีย่วสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ทีไ่ด้รับความนิยมในญีปุ่่น 
 สัมผสัความหนาวเยน็แบบ -41 องศา ในอุโมงค์ถ า้น า้แข็งคามิกาว่า 
 ชมความสวยงามของใบไม้เปลีย่นสีทีย่อดเขาอาซาฮิดาเกะ 
 ชมความสวยงามของคลองโอตารุ 
 ช้อปป้ิงจุใจทีย่่านซูซูกโินะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 4  คืน 
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ลดหลัน่กนัอยา่งสวยงาม หรือเรียกวา่ “Hill of Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระให้
ทุกท่านเท่ียวชมความงามและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัสวนดอกไม ้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ทุกท่านเปิดประสบการณ์โดย “น่ังกระเช้า” เพื่อข้ึนสู่

ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (ขึน้อยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชม
ความงามบนยอดเขาอาซาฮิดาเกะ เม่ือข้ึนถึงยอดเขาก็จะ
สามารถชมวิวบริเวณรอบหุบเขาได้ 360 องศา ในฤดู
ร้อนท่ีน่ีจะพบดอกไมป่้าหลายพนัธ์ุและฤดูใบไมร่้วงท่ี
แห่งน้ีถือเป็นไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาด เพราะผืนป่าจะปก
คลุมไปดว้ยใบไมสี้แดง สีเหลืองตดักบัสีเขียวของตน้สน
ดูสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวท่ี
ตั้ งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึเป็นอุทยาน
แห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีพื้นท่ีตั้งแต่ทางใตข้องเมืองอาซาฮิคาวา่-คามิกาวา่ ไล่ลงไป
ทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมด้วยหิมะแทบตลอดทั้งปี 
โซอุนเคียวเป็นหุบเขาท่ีไดช่ื้อวา่สวยงามและตระการตาท่ีสุดใน  อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึ มี
ทั้งน ้าตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสูงชนัและมีธารน ้าท่ามกลางป่าร่มคร้ึมลอ้มรอบดว้ย 

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

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน 

 

วนัที ่3 เมืองคามิกาว่า – ถ า้น ้าแข็งคามิกาว่า – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 
– เมืองยูบาริ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
เชา้อนัสดใสน้ีน าท่านเดินทางสู่เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆ ทางตะวนัออกของเมืองอาซาฮิคา
ว่าซ่ึงอยู่ห่างออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทาง
เดียวกับทางไปเมืองอะบาชิริ เมืองอนัหนาวเหน็บท่ีอยู่
ทางตะวนัออกสุดของเกาะฮอกไกโด โด จากนั้นน าท่าน
ชมถ ้าน ้าแข็งคามิกาว่า ทางเดินเขา้จะถูกประดบัดว้ยแสง
ไฟ หลากสี เร่ือยไปจนถึงอุโมงคถ์ ้าน ้าแขง็ท่ีคดเค้ียวไปมา
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ภายในอุโมงค์น ้ าแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน ้ าแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ท่ี
อุณหภูมิ -20 องศา และต ่าสุด -41 องศา 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากเมืองซปัโปโรเป็นเมือง

ท่ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอนัสวยงามท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
และแวดลอ้มไปดว้ยขนุเขา จากนั้นน าท่านเขา้ชมสวนสัตว์
อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในญ่ีปุ่นในแต่ละ
ปีจะมีผูเ้ขา้ชมความน่ารักของสัตวต่์างๆท่ีไม่ไดถู้กกกัขงั
ในกรงแบบท่ีท่านเคยเห็นในสวนสัตวท์ัว่ๆไปถึงกวา่ปีละ 
3 ลา้นคนจากทัว่โลกโดยสวนสัตวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดท่ีวา่สัตวต่์างๆควรท่ีจะอาศยัอยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ ให้ทุกท่านสัมผสัถึงชีวิต
ความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวนิสายพนัธ์ุ
ต่างๆ และลิงอุรังอุตงัแสนรู้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื่อเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ  โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
เขา้พกัโรงแรม Hotel  Mt. Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน 

 

วนัที ่4 โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 
พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว – ซัปโปโร 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่โรงงานช็อกโกแลต ท่ีหมู่บ้านอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและท่ี
พลาดไม่ไดเ้ลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งดว้ย
สวนดอกไมส้วยงามสไตล์ยุโรป  จากนั้นน าท่านเขา้สู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าท่ีมี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้ น ส่วนใหญ่ได้ถูก
ออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการท าการคา้
ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยโุรป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจ
คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทาง
ขนถ่ายสินคา้จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนน
ส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของ
เมืองและไดป้รับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก น าท่านชมพิพธิภัณฑ์กล่องดนตรี 
ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายท่ีถูก
สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าท่านสู่พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ืองแกว้
ท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงานซ่ึงเกิดจากกกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบต่างๆ จึง
ท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความถนัดและความ
ช านาญของช่างเป่าแก้ว เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโรเมือง
หลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศ
ญ่ีปุ่นผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและ
เมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่น การจดัการและการพฒันาไดรั้บค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาว
อเมริกนัลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมือง
ของอเมริกา 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า (B / L / D) 
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน 
 

 
 
 
 
 

วนัที ่5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกโินะ – มติซุย
เอาท์เลท 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 
 เชา้น้ีพาท่านสู่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือวา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัไดมี้การ

เปล่ียนช่ือเพื่อให้สมกบัความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษา
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ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่
นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ท่ีน่ีก็ เป็นท่ีส าหรับให้คนท้องถ่ินได้กราบไหวส่ิ้ง
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ี เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจสืบไป จากนั้นน าท่านชม
ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นกองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และ
เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ช้อิฐแดงเป็นวสัดุในการก่อสร้าง
ท าให้ดูแลว้สวยแปลกตา ปัจจุบนัภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวมรวบเร่ืองราวประวติั
ความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย ผา่น
ชมหอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเท่ียงตรงแลว้ 
ยงัเปรียบเสมือนสถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลา
กว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได้ จากนั้นน าท่านชมสวนโอโดริสวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้นส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพกัผ่อน
หยอ่นใจหรือจดังานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ท่ีสวนแห่งน้ี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ย่านช้อปป้ิงท่ีแสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้าน

ต่างๆมากมาย มีทั้ งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์
ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยงัเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่น
อีกแห่งหน่ึงด้วย ท่านสามารถเท่ียวชมได้อย่างไม่รู้จกัค าว่าเบ่ือกันเลย จากนั้นน าท่าน        
ชอ้ปป้ิงจุใจกนัต่อท่ีมิตซุยเอาท์เลท แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชัน่ ภายในแบ่งเป็น
ร้านค้าต่างๆ มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ รองเท้า 
กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้ นน าให้ท่านเลือกซ้ือ ( เพื ่อ ไม่ ให้ เ ป็นการ
เสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหาร เย็นตาม
อัธยาศัย)  
เขา้พกัโรงแรม APA Hotel & Resort Sapporo หรือเทียบเท่า ( B / L / - )  
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีข้ึน 
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วนัที ่6 ซัปโปโร – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

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

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

18 – 23 ต.ค. 60 58,990 53,990 48,990 8,500 
 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 ้ าหนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบิน
ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวติ (ส าหรับผูท่ี้
อายไุม่เกิน 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 เปอร์เซ็นต ์ 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษทัภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่
การส 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 าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินไดร้วมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ: 
 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะ
ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือ
ออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
การน าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
 

 
รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ

ตัว๋และภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


