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 ชมดอกลาเวนเดอร์ที ่“ฟาร์มโทมิตะ” 
 เกบ็เชอร์ร่ีสดๆ จากไร่ 
 ชมโรงงานช็อกโกแลต ทีข่ึน้ช่ือของฮอกไกโด 

 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีสุ่ดแสนโรแมนติก 

 ช้อปป้ิงจุใจ ทีย่่านซูซูกโินะ 
 อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ยูบาริเมล่อนและขาปูยกัษ์ 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 3 คืน 

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

พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน 
23.45 น. เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่นโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกกุดานิ – ถนนโกคุราคุ – จุดชมวิวไซโล – 
ริวสึทซึ รีสอร์ท  
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08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านสู่เมืองโนโบริเบทสึ เมืองท่ีมีช่ือเสียงดา้นบ่  อน ้ าพุร้อนประจ า
ภูมิภาคฮอกไกโดซ่ึงมีบ่อน ้าพุร้อนท่ีมีแร่ธาตุแตกต่างกนัถึง 11 ชนิด พาท่านชมบ่อโคลนเดือดท่ี
จิโกกุดานิ (Hell Valley) หรือท่ีเรียกกนัว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดน้ีเป็นบ่อโคลนท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทัว่บริเวณซ่ึงท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิดได ้
จากนั้นให้ท่านเดินเล่นยา่นถนนโกคุราคุ ซ่ึงมีร้านขายของพื้นเมือง ของท่ีระลึก ผา้ทอมือ สินคา้
แกะสลกั เคร่ืองแกว้ และอ่ืนๆ อีกมากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกชมตามอธัยาศยั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวไซโล เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในบริเวณทะเลสาบโทยะ ซ่ึงทุกท่าน

สามารถมองเห็นทศันียภาพของทะเลสาบโทยะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเกาะฮอกไกโดและมี
ความสวยงามเป็นอยา่งมาก รวมถึงเกาะนาคาจิมะ ภูเขาอุสุ ภูเขาโชวะชินซนั และนอกจากน้ียงั
สามารถมองเห็นภูเขาโยเทย ์หรือภูเขาไฟฟูจินอ้ยซ่ึงรูปร่างนั้นมีลกัษณะคลา้ยภูเขาไฟฟูจิท่ีเป็นท่ี
รู้จกักนัดีแต่มีขนาดท่ีเล็กกวา่นัน่เอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ริวสึทซึ รีสอร์ท 

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

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้ าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
 

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

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  
น าท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกบัการ เก็บเชอร์ร่ี 
สดๆใหม่ๆจากตน้ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอ่ิมกบัการ
ทานเชอร์ร่ีท่ีเก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานพลิดเพลิน
พร้อมกบัถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัมุมสวยๆ หรือ เลือกซ้ือมา
ไวรั้บประทานได้ น าท่านเขา้สู่เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมือง
ท่าท่ีมีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของ
บา้นเรือนนั้นส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตก
เน่ืองจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท า
การค้าระหว่างประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรป 
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อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจคลองโอ
ตารุเป็นคลองท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินคา้
จากเรือใหญ่สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนส าหรับนกัท่องเท่ียว
แทนโกดังต่างๆซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็น
ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบ

ต่างๆสวยงามมากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั น าท่านชมพพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่าน
สามารถชมเคร่ืองแกว้ท่ีมีรูปแบบและสีสันสวยงามซ่ึงเกิดจากกรรมวธีิการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคใน
แบบต่างๆ จึงท าให้เคร่ืองแกว้ท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความถนดัและ
ความช านาญของช่างเป่าแก้ว จากนั้นน าท่านสู่โรงงาน
ช็อกโกแลต ท่ีหมู่บา้น อิชิยะ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ี
มีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่น ให้ท่านได้เลือกซ้ือช็อกโกแลต
ต่างๆ และท่ีพลาดไม่ไดเ้ลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” 
(Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลตท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดของท่ีน่ี
เลยทีเดียว หรือ เดินถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแต่งสวยงามสไตล์ยุโรป 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองยูบาริ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์เมล่อนไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Hotel Mount Racey หรือเทียบเท่า ( B / L / D) 
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 

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

ซูซูกโินะ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีตั้งอยูก่ึ่งกลางเกาะ ฮอกไกโดถดัจาก
เมืองบิเอะ เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยสีสันของตน้ไมด้อกไมห้ลากสีหลายชนิดท่ีจะสามารถชมได้
ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็นท่ีนิยม
ส าหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนพฤษภาคมของทุกปี จากนั้นน าท่าน
ชมทุ่งดอกไมห้ลากสีท่ีฟาร์มโทมิตะชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาพอากาศและฤดูกาลใน
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การผลดิอกของลาเวนเดอร์) ท่ีมีอยูม่ากมาย ทุ่งลาเวนเดอร์มี
ประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตั้งแต่ปี1985 ลุงโทมิตะเป็นผู ้
บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นท่ีแรกๆด้วย
ความพยายามอยา่งไม่ยอ่ทอ้แมจ้ะประสบกบัมรสุมชีวิตและ
อุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลใน
เสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในท่ีสุดฟาร์มโทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบ
ความส าเร็จกลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อนัโด่งดงัท่ีสุดในปัจจุบนั อิสระ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความ
สวยงามของทุ่งท่ีเต็มไปด้วยดอกไมน้านาพนัธ์ุ และดอกลาเวนเดอร์ท่ีบานสะพร่ังเต็มพื้นดิน
อย่างน่ามหัศจรรย ์น าท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและ
กลายเป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 5 ของประเทศญ่ีปุ่นผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคลา้ยตาราง
หมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่น การจดัการและการ
พฒันาได้รับค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ลักษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็น
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ตามพื้นฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซ่ึงในอดีตเคยใช้

เป็นกองอ านวยการของขา้หลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด
ของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นไดใ้ชอิ้ฐแดงเป็นวสัดุใน
การก่อสร้างท าให้ดูแลว้สวยแปลกตา ปัจจุบนัภายในตึกได้
จดัเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีรวมรวบเร่ืองราวประวติัความเป็นมา
ต่างๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย น าท่านชมหอนาฬิกา ซ่ึง
ถือเป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาท่ีเท่ียงตรงแล้ว ยงัเปรียบเสมือน
สถานท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกา
แห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือปีค.ศ.1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นเลยก็วา่ได ้จากนั้นพาท่าน
ชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตัวยาวจาก
ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้น
ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือ จัดงาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆท่ีสวนแห่งน้ี พาท่านเดินทางสู่ 
ซูซูกิโนะ ย่านช้อปป้ิงท่ีแสนคึกคร้ืนของเมืองซัปโปโร มี
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ห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่นและร้านอาหารสไตล์
ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยงัเป็นจุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่นอีก
แห่งหน่ึงดว้ย ท่านสามารถเท่ียวชมไดอ้ยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบ่ือกนัเลยทีเดียว    

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

วนัที ่5   ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนโฮโรมโิตเกะ – มติซุยเอ้าท์เลท็ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบไดด้ว้ยร้านอาหารทะเลสดมากกวา่ 
80 ร้าน ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัของสดตามฤดูกาลและอาหารทะเลละลานตา น าท่านชมศาล
เจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือวา่ “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัไดมี้การเปล่ียนช่ือเพื่อให้สมกบั
ความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตน้ีคอยปก
ปักษรั์กษาใหช้นชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแมจ้ะ
ไม่ได้มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน เก่าแก่นับพนัปี ดงัเช่น
ภูมิภาคคนัโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนทอ้งถ่ินไดก้ราบ
ไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพื่อเป็นขวญั
และก าลงัใจสืบไป 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย พาท่านชมสวนโฮโรมิโตเกะสวนลาเวนเดอร์ช่ือดังแถบชานเมืองซัปโปโร แหล่งท่ีปลูกต้น       

ลาเวนเดอร์มากกวา่ 5,000 ตน้บนเนินเขา นอกจากท่านจะไดช้มดอกไมส้วยๆแลว้(ทั้งนี้ขึน้อยู่กับ
สภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ท่านยงัสามารถมองเห็นวิวของเมืองซปั
โปโรไดอี้กดว้ย อีกทั้งท่ีน่ียงัมีผลิตภณัฑ์จากดอกลาเวนเดอร์มากมายให้ท่านไดซ้ื้อกลบัไปเป็น
ของท่ีระลึกกนัอีกด้วย เช่น ช่อลาเวนเดอร์ น ้ ามนัหอมระเหย หรือ โปสการ์ด จากนั้นพาทุก
ท่านช้อปป้ิงท่ีมิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านคา้
ต่างๆมากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา 
จากหลากหลายแบรนดช์ั้นน าใหท้่านเลือกซ้ือ  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน 
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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 

26 – 31 ก.ค. 61 64,999 59,999 54,999 10,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 25 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 25 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 หากน ้ าหนกั

หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์
เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายุไม่
เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 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 ์
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3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอย่างน้อย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกวา่ปกติ อีกทั้งในช่วง
ฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 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 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
 
หมายเหตุ: 

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

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

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

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การ
น าส่ิงของผดิกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติ
ท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


