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คุชิโระ – ฟูราโน่ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์) – เมะมอนเบท็ส ึ

ร่ืนเริงหรรษาคุชิโระ 6 วัน 3 คืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code: JHKM 0726_E 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่นของทัวร์ 
 ชมนกกระเรียน ท่ีศนูย์อนรัุกษ์พนัธุ์นกกระเรียน 
 ชมดนิแดนสวรรค์ของคนรักของหวานท่ี “Sweetpia Garden” 
 ชมทุง่ลาเวนเดอร์ท่ี “ฟาร์มโทมิตะ” 
 ชมก้อนน า้แข็งขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ท่ีพิพิธภณัฑ์น า้แข็งขัว้โลก 
 ชมหมูบ้่านชาวไอนโุบราณ ชนเผา่พืน้เมืองของฮอกไกโด ท่ีหมูบ้่านไอนโุคทนั 
 ช้อปปิง้จใุจท่ีอิออน คิตะมิ 
 อ่ิมอร่อยกบับฟุเฟ่ต์เมล่อน 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 3 คืน 
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วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ  
19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ แถว R ประต ู8 เคาน์เตอร์สายการบนิเจแปน แอร์ไลน์โดย

มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 
21.55 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ ด้วย

เท่ียวบนิท่ี JL 034  
  
วันที่ 2 ฮาเนดะ – เมืองคุชิโระ – ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุนกกระเรียน – RYUGETSU 

SWEETPIA GARDEN  
06.05 น. เดนิทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูเ่มืองคุชิโระ โดยสายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบนิท่ี JL 541 

09.40 น. เดินทางถึงสนามบินคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทา่นสู่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุนกกระเรียน (Akan International 

Crane Center) มีช่ืออย่างเป็นทางการว่า “Akan International Crane Center” (GRUS) เป็น
ศูนย์การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์
ทนัโจ ซึ่งเป็นสัตว์หายากในประเทศญ่ีปุ่ น ศูนย์นก
กระเรียนแห่งนีจ้ะท าการขยายพันธุ์และดูแลนก
กระเรียนเพ่ือไม่ให้สูญพันธุ์ ไปจากเกาะฮอกไกโด 
นอกจากนีท่ี้ น่ียังจัดแสดงเ ร่ืองราวเก่ียวกับนก
กระเรียนให้ทกุทา่นได้ศกึษาหาความรู้อีกด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทกุท่าน Ryugetsu Sweetpia Garden ดินแดน

สวรรค์ของคนรักของหวานเลยก็ว่าได้เพราะท่ีน่ีจะ
ขึน้ช่ือเร่ืองขนมหวาน ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ขนม
เค้ก โมจิและขนมประยุกต์ต่างๆ นอกจากนีย้ังมี
ซอฟต์ครีมรสชาติต่างๆ ซึ่งในแตล่ะวนัจะท ารส  ชาติ
ออกมาแตกต่างกันอีกด้วย ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ 
เลือกชิมขนมตา่งๆ ตามอธัยาศยั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพกัโรงแรม Sahoro Resort Hotel หรือเทียบเทา่ (- / L / D) 

หลงัอาหารเชิญทา่นลองอาบน า้แร่ท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
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วันที่ 3 ฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – เมืองบิเอะ – บ่อน า้สีฟ้า – หุบผาโซอุนเคียว – 
น า้ตกกงิกะ ริวเซย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่มืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่ง
ลาเวนเดอร์ท่ีตัง้อยู่กึ่งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจาก
เมืองบิเอะ เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้
ดอกไม้หลากสีหลายชนิดท่ีจะสามารถชมได้ในช่วง
ฤดรู้อนตัง้แต่ปลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน 
ส่วนในช่วงฤดหูนาวจะเป็นท่ีนิยมส าหรับการเล่นสกี ตัง้แตป่ลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทกุปี จากนัน้น าท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีท่ีฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 
(ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ท่ีมีอยู่มากมาย 
ทุ่งลาเวนเดอร์มีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานมาตัง้แต่ปี 1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่าง
สร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นท่ีแรกๆด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกบัมรสมุชีวิต
และอปุสรรคมากมาย ประกอบกบัความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวน
เดอร์ จนในท่ีสดุฟาร์มโทมิตะของลงุโทมิตะก็ประสบความส าเร็จกลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อนั
โดง่ดงัท่ีสดุในปัจจบุนั อิสระ ให้ทา่นได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งท่ีเต็มไปด้วยดอกไม้นานา
พนัธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ท่ีบานสะพร่ังเตม็พืน้ดนิอยา่งนา่มหศัจรรย์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางเข้าสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบใบแบบชนบท แตแ่ฝงด้วยความวดงาม 

พาท่านชมบ่อน า้สีฟ้า (Blue Pond) บอ่น า้แห่งนี ้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีเร่ิมมีช่ือเสียงได้
ไม่นานของเกาะฮอกไกโด ซึ่งตัง้อยู่ใจกลางเมืองบิ
เอะ ช่ือเสียงท่ีท าให้นักท่องเท่ียวหลายคนสนใจมา
เท่ียวชมนัน้เป็นเพราะน า้สีฟ้าสดใสกว่าบ่อน า้ตาม
ธรรมชาติทัว่ไปและตอไม้สงูจ านวนมากท่ีสะท้อนให้
เห็นความใสแปลกตาของน า้ในบอ่ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียว ซึ่งตัง้อยู่ภายใน
เขตอุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น กินพืน้ท่ีตัง้แต่ทางใต้
ของเมืองอาซาฮิคาว่า เมืองคามิกาว่า ไล่ลงไปทางเมืองบิเอะจนถึงเมืองฟูราโน่ประกอบด้วย
แนวเทือกเขาสงู ปกคลมุด้วยหิมะแทบตลอดทัง้ปี โซอนุเคียวเป็นหบุเขาท่ีได้ช่ือว่าสวยงามและ
ตระการตาท่ีสดุในอทุยานไดเซ็ตส ึมีทัง้น า้ตกท่ีไหลลงมาจากโตรกผาอนัสงูชนัธารน า้ท่ามกลาง
ป่าร่มครึม้ล้อมรอบ พาท่านชมน า้ตกท่ีมีช่ือเสียงสองแห่งคือ “น า้ตกกิงกะ” (Ginga Waterfall) 

หรือ  น า้ตกแมน่ า้สีเงินในฤดรู้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ “น า้ตก
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ริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือ น า้ตกดาวตก ท่ีไหลบา่เป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดู
คล้ายดาวตก ในฤดหูนาวน า้ตกทัง้สองจะแข็งตวั เป็นทศันียภาพท่ีแปลกตาไปอีกแบบ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
 เข้าพกัโรงแรม Sounkaku Grand Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

หลงัอาหารเชิญทา่นลองอาบน า้แร่ท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 4 เมืองอะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์เรือนจ าอะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์น า้แข็งขัว้โลก – 

พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้วริวเฮียว 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอะบาชิริ เมืองท่ีอยูฝ่ั่งทะเลตะวนัออกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองท่ีโดด
เดน่ในด้านธรรมชาตอินังดงามโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฤดหูนาวท่ีนกัท่องเท่ียวจะมาเยือนอย่างไม่
ขาดสาย จากนัน้น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือนจ าอะบะชิริ (Abashiri Prison Museum) 
เรือนจ าเก่าท่ีเคยจองจ านกัโทษในคดีใหญ่ๆ นบัพนัคน เพราะเป็นคกุท่ีแน่นหนาและหลบหนีได้
ยากจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บของเมืองอะบาชิริ ในปัจจุบนัแปรเปล่ียนเป็นพิพิธภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ท่ีเปิดให้เด็กๆ และผู้คนทั่วไปได้เข้าชม
สภาพแวดล้อมของเรือนจ า รวมถึงมีหุ่นนกัโทษ เพ่ือ
จ าลองความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตภายในเรือนจ า
แห่งนี ้ทัง้ในห้องขงั โรงอาหาร ห้องอาบน า้ หรือห้อง
ลงโทษผู้ กระท าความผิด นอกจะให้ความรู้แล้วยัง
เป็นเคร่ืองเตือนใจให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งมัน่ท าความดีอยู่
เสมอ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์น า้แข็งขัว้โลก (Okhotsk 

Ryuhyo Museum) พิพิธภณัฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราวอนั
น่าทึ่งของน า้แข็งขัว้โลกเหนือในทะเลโอคอทสก์โดย
จะพาเราลงลึกไปถึงความเป็นมาของก้อนน า้แข็ง
ขนาดยกัษ์ในห้องจ าลองท่ีมีอณุหภูมิ -15 องศา ก่อน
พาไปชมหนังจอใหญ่เก่ียวกับเรือตัดน า้แข็ง และ
นิทรรศการเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตวัน้อยท่ีอาศยัในทะเลแห่งนี ้โดยเฉพาะคลิโอเนะซึ่งไ ด้ช่ือว่าเป็น
นางฟ้าแห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิตจ าพวกหอยท่ีมีล าตวัใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และมีครีบ
แหวกว่ายไปในน า้งดงามราวผีเสือ้ นอกจากนีย้งัมีปลาหลากสีสนัหน้าตาแปลกประหลาดท่ีหา
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ชมได้ยาก ส่วนชัน้บนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองอะบาชิริ และ
ทะเลโอคอทสก์ได้อย่างตระการตา จากนัน้พาท่านแวะพิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้วริวเฮียว 
(Ryuhyo Glass Museum) ท่านจะได้ชมเคร่ืองแก้วท่ีมีรูปแบบและสีสนัสวยงามท่ีเกิดจาก
กรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ ท าให้เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบและสีท่ี
แตกตา่งกนัออกไป นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองประดบัชิน้เล็กๆ น่ารักๆ ให้ท่านซือ้เป็นของฝาก ของท่ี
ระลกึให้แก่คนท่ีทา่นรักได้อีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Abashirikoso หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

หลงัอาหารเชิญทา่นลองอาบน า้แร่ท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพ่ือความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันที่ 5 สวนดอกไม้ฮานะเท็นโท – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านไอนุโคทัน – อิออน – 

เมะ มัมเบะสึ – ฮาเนดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าทุกท่านชม สวนดอกไม้ฮานะเท็นโทหนึ่งใน
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  
ส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังเมืองอะบาชิริ
แห่งนีใ้นช่วงฤดรู้อน ท่านสามารถชมความสวยงาม
ของทุ่งดอกไม้หลากสีสัน และถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสมัผสัวิถีชีวิตชนเผ่า
พืน้เมืองท่ี หมู่บ้านไอนุโคทัน หมู่บ้านชาวไอนโุบราณ ชนเผ่าพืน้เมืองบนเกาะฮอกไกโด เป็น
หมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปัจจุบนักลายเป็นร้านค้าขายของท่ีระลึกและงานหตัถกรรม งานฝีมือขึน้ช่ือ
ได้แก่งานแกะสลกัไม้เป็นรูปทรงตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นนกฮกู หรือหมี ซึ่งเป็นสตัว์เทพเจ้าท่ีชาวไอนุ
เคารพนบัถือ นอกจากนีบ้างร้านยงัมีการโชว์แกะสลกัให้เราชมอีกด้วย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้กันท่ี อิออน คิตะมิ ศนูย์รวมสินค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง,

กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซือ้สินค้า
ได้ตามอัธยาศยั (เพื่ อไม่ให้เ ป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซือ้
สินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

 เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นสูส่นามบินเมะ มัมเบะสึ เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
20.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบินเมะ มัมเบะส ึโดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบนิท่ี        

JL 566 
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22.10 น. เดนิทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง (B / L / - ) 

 
วันที่ 6  ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูท่า่อากาศยานสวุรรณภมูิ ด้วยเท่ียวบนิท่ี JL 033 
05.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ      
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

26 – 31 ก.ค. 61 49,999 46,999 43,999 8,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ
ไมเ่กิน 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 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ

ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 
 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
ส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถตดิ นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วง
ฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัคา่บริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
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 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์
ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การ
น าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


