







ชมทุง่ ดอกลาเวนเดอร์ ที่ “ฟาร์ มโทมิตะ”
ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ ้นชื่อของฮอกไกโด
ชมเมืองเก่าโอตารุที่สดุ แสนโรแมนติก
ช้ อปปิ ง้ จุใจที่ยา่ นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท
ชมเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้ า
เก็บเชอร์ รี่สดๆจากไร่
อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 2 คืน

Code : JHHA 0724_C

วันที่
วันพุธที่ 24 ก.ค. 62

เส้ นทาง
กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่

วันพฤหัสบดีท่ ี 25 ก.ค. 62 เมืองฟูราโน่ - ฟาร์ มโทมิตะ - โทมิตะ เมล่อนเฮ้ าส์ - เมืองซาโฮโระ
วันศุกร์ ท่ ี 26 ก.ค. 62

วันอาทิตย์ ท่ ี 28 ก.ค. 62

โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี - พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องแก้ ว - เมืองซัปโปโร
สวนผลไม้ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า
- หอนาฬกิ า - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ
ตลาดโดไก - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้ า - มิตซุยเอาท์เลท

วันจันทร์ ท่ ี 29 ก.ค. 62

ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ

วันเสาร์ ท่ ี 27 ก.ค. 62

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

อาหาร
เช้ า
-

อาหาร
กลางวัน
-

อาหาร
เย็น
-

-

-

-

-

วันพุธที่ 24 ก.ค. 62
20.00 น.
23.45 น.

กรุ งเทพฯ - ชิโตเซ่

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบ
เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระแก่ทา่ น
เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันพฤหัสบดีท่ ี 25 ก.ค. 62 เมืองฟูราโน่ - ฟาร์ มโทมิตะ - โทมิตะ เมล่ อนเฮ้ าส์ - เมืองซาโฮโระ
08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
ของประเทศญี่ ปนแล้
ุ่ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ึ่งกลาง
เกาะฮอกไกโด ถัดจากเมืองบิเอะ เป็ นเมืองที่เต็มไปด้ วยสีสนั ของต้ นไม้ ดอกไม้ หลากสีหลายชนิดที่จะ
สามารถชมได้ ในช่วงฤดูร้อนตังแต่
้ ปลายเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกันยายน ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นที่
นิยมสาหรับการเล่นสกี ตังแต่
้ ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้ นเดือนพฤษภาคมของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ น าท่ า นชมทุ่ ง ดอกไม้ หลากสีที่ ฟาร์ มโทมิ ต ะ
ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั ้งนี ข้ ึ น้ อยู่ กั บ สภาพอากาศและ
ฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์ ) ที่มีอยูม่ ากมาย
ทุง่ ลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาตังแต่
้ ปี 1985
ลุงโทมิตะเป็ นผู้บุกเบิกและก่อร่ างสร้ างฟาร์ มลาเวนเดอร์
เป็ นที่ แ รกๆ ด้ ว ยความพยายามอย่ า งไม่ ย่ อ ท้ อแม้ จะ
ประสบกับมรสุมชี วิต และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรั กและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้
สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่สุด ฟาร์ ม โทมิ ต ะของลุงโทมิ ตะก็ ประสบความส าเร็ จ กลายมาเป็ น
ทุ่งลาเวนเดอร์ อันโด่งดังที่สดุ ในปั จจุบนั อิสระ ให้ ท่านได้ เก็บภาพความสวยงามของทุ่งที่เต็มไปด้ ว ย
ดอกไม้ นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรั่งเต็ม
พื ้นดินอย่างน่ามหัศจรรย์ หลังจากนันน
้ าท่านชม โทมิตะ
เมล่ อนเฮ้ าส์ ร้ านที่มีผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น เมล่อนที่มี
คุณ ภาพดีมี มาตรฐาน และนมสดๆของเมื อ งฟู ราโน่ และ
ของที่ระลึกให้ ท่านเลือกซือ้ ตามอัธยาศัย จากนันเดิ
้ นทาง
เข้ าสู่ ซาโฮโระ ท่านจะได้ พ บเห็ น ธรรมชาติ อัน สวยงาม
เต็มไปด้ วยสีเขียวขจีที่ปกคลุมไปทัว่ ทังภู
้ เขา ซึ่งในช่วงฤดูหนาว ซาโฮโระเป็ นพื ้นที่ที่มีหิมะอันเรี ยบรื่ น
เหมาะสาหรับ การเล่นสกี เป็ นอย่างมาก อี กทังทุ
้ กท่านจะสามารถพบกับมุมมองอันกว้ างใหญ่ ของ
Tokachi Plains และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Sahoro Resort หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่ านลองอาบนา้ แร่ ท่ ีขึน้ ชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาว
ญี่ปุ่ นมีค วามเชื่ อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุ ซ่ ึ งช่ วยให้ ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีขึน้

วันศุกร์ ท่ ี 26 ก.ค. 62
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพธิ ภัณฑ์ กล่ อง
ดนตรี - พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว - เมืองซัปโปโร

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าท่ า นสู่ โรงงาน ช็ อกโกแล ต ที่ ห มู่ บ้ านอิ ชิ ย ะ
ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตช็ อกโกแลตที่มีชื่อ เสียงที่สุดของญี่ ปุ่ น
ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อช็อกโกแลตต่างๆ และที่พลาดไม่ได้ เลย
คือ “ช็ อกโกแลตสี ขาวแด่ คนรั ก ” (Shiroi Koibito) ซึ่ง
เป็ นช็อกโกแลตที่ขึ ้นชื่อที่สดุ ของที่นี่เลยทีเดียว หรื อ เดิน
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งสวยงาม
สไตล์ยุโรป จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
รวมถึงการตกแต่งของบ้ านเรื อ นนัน้ ส่วนใหญ่ ได้ ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ ตะวันตก เนื่อ งจากในอดี ต
เมื อ งโอตารุ ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลมาจากการท าการค้ าระหว่า ง
ประเทศญี่ ปนและประเทศในแถบยุ
ุ่
โรป อิสระ ให้ ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมื อ งเลี ย บ คลองโอตารุ อั น
สวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุเป็ นคลองที่เกิดจากการ
ถมทะเลสร้ างเสร็ จ เมื่ อ ปี ค.ศ.1923 เพื่อ เป็ น เส้ น ทางขน
ถ่ายสินค้ าจากเรื อ ใหญ่ สโู่ กดังในเมือ ง ภายหลังเลิกใช้ จึง
ถมคลองครึ่ งหนึ่งเป็ นถนนสาหรับนักท่อ งเที่ยวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็ นอาคารอิ ฐ สีแดงจึงกลายเป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง และได้ ปรับปรุงเป็ นร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้ อยปี
ท่ า นสามารถชมกล่ อ งดนตรี ใ นรู ป แบบต่ า งๆสวยงาม
มากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบัน ต่อจากนัน้
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เครื่องแก้ ว ท่านสามารถชมเครื่ อง

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

เย็น

แก้ วที่มีรูปแบบ และสีสนั สวยงามซึ่งเกิ ดจากกรรมวิธีการเป่ าแก้ วด้ วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทาให้
เครื่ องแก้ วที่ออกมามีรูปแบบ และสีที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัด และความชานาญของช่างเป่ า
แก้ วจากนัน้ น าท่านเดิน ทางสู่ เมื อ งซั ป โปโร เมื อ งหลวงของเกาะฮอกไกโดที่ เติ บโตและกลายเป็ น
ศูนย์ กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศญี่ ปุ่น ผังเมื องซัปโปโรมี ลกั ษณะคล้ ายตารางหมากรุ ก ซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมื องทัว่ ไปในประเทศญี่ ปนุ่
การจัดการและการพัฒนาได้ รับ
คาแนะนาจากผู้เชี่ ยวชาญชาวอเมริ กัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตาม
พื ้นฐานการวางผังเมืองของอเมริ กา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้ าพักโรงแรม North City หรื อเทียบเท่า ( B / L / D)

วันเสาร์ ท่ ี 27 ก.ค. 62
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

สวนผลไม้ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้ าฮอกไกโด - ตึกรั ฐบาลเก่ า หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกิโนะ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ ท่านสนุกสนานกับการ
เก็บเชอร์ ร่ ี สดๆใหม่ๆจากต้ นที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถวและ
เต็มอิ่มกับการทานเชอร์ รี่ที่เก็บจากต้ นกันอย่างสนุกสนาน
เพลิดเพลินพร้ อมกับถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรื อ
เลื อ กซื อ้ มาไว้ รั บ ประทานได้ จากนั น้ เดิ น ทางสู่ เมื อ ง
ซัปโปโร นาท่านชม ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมมี ชื่อ ว่า
“ศาลเจ้ าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้ มีการเปลีย่ นชื่อเพื่อให้
สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้ าชินโตนี ้คอย
ปกปั กษ์ รักษาให้ ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้
จะไม่ได้ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดังเช่น
ภูมิ ภาคคัน โต แต่ที่นี่ ก็เป็ น ที่ส าหรั บ ให้ ค นท้ อ งถิ่ นได้ ก ราบ
ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้ าแห่งนี ้เพื่อเป็ นขวัญ
และกาลังใจสืบไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ตึกรัฐบาลเก่ า ของเมืองซัปโปโรซึง่ ในอดีตเคย
ใช้ เป็ นกองอ านวยการของข้ าหลวงใหญ่ และเป็ นตึกที่สูง
ที่สดุ ของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนันได้
้ ใช้ อิฐแดงเป็ น

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

วัสดุในการก่อสร้ างทาให้ ดูแล้ วสวยแปลกตา ปั จจุบันภายในตึกได้ จัดเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่ องราว
ประวัติความเป็ นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ
บน เกาะฮอกไกโด จากนัน้ ผ่ าน
ชม หอนาฬิ กา ซึ่งถื อเป็ นสัญ ลักษณ์ ประจาเมื อ งโดยนอกจากจะใช้ บอกเวลาที่เที่ย งตรงแล้ ว ยัง
เปรี ยบเสมือนสถานที่ที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จ จุบนั รวมเวลากว่า 100 ปี
หอนาฬิกาแห่งนี ้ได้ ถกู สร้ างขึ ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1878 ซึง่ เป็ นหอนาฬิกา
ที่เก่าแก่ที่สดุ ของญี่ ปนเลยก็
ุ่
ว่าได้ พาท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจ หรื อ
จัดงานประเพณี ในเทศกาลต่างๆที่สวนแห่งนี ้ จากนันพา
้
ท่านเดิ นทางสู่ ซู ซูกิ โนะ ย่านช้ อปปิ ง้ ที่แสนครึ กครื น้ ของ
เมื องซัปโปโร มี ห้างร้ านต่างๆมากมาย มี ทงร้
ั ้ านเสื ้อผ้ าจาก
แบรนด์ ดัง ร้ านอาหารสไตล์ ญี่ ปุ่ นและร้ านอาหารสไตล์
ตะวั น ตก ร้ านขนม ร้ านกาแฟหอมกรุ่ น อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ น

เย็น

จุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่ นชาวญี่ ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้ วย ท่าน
สามารถเที่ยวชมได้ อย่างไม่ร้ ูจกั คาว่าเบื่อกันเลยทีเดียว
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ แบบ
ไม่อน)
ั้
เข้ าพักโรงแรม North City หรื อเทียบเท่า ( B / L / D)

วันอาทิตย์ ท่ ี 28 ก.ค. 62
เช้ า

ตลาดโจไก - เนินเขาแห่ งพระพุทธเจ้ า - มิตซุยเอาท์ เลท

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
น าท่ านเดิ นทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ ซึ่ ง
ประกอบไปด้ วยร้ านอาหารทะเลสดมากกว่ า 80 ร้ าน
อิสระ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการเลือกซื ้อของสดและ
ของฝากตามอัธยาศัยต่อจากนันน
้ าท่าน ชม เนิ น เขา
แห่ งพระพุทธเจ้ า (Hill of the Buddha)
มีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้ อมรอบรูปปั น้ พระพุทธรู ป
มี ความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมี น ้าหนัก
1,500 ตัน พื ้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทังรายล้
้
อมด้ วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูร้อนที่จะสามารถเห็นต้ นลาเวนเดอร์ จานวนกว่า 150,000 ต้ น ล้ อ มรอบรู ปปั น้ พระพุทธรู ปซึ่งเป็ น
การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสถาปั ตยกรรมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น กับความงดงามจากธรรมชาติ

ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอาท์ เลท แหล่งเลือกซื ้อ
สิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ นร้ านค้ าต่างๆ
ม า ก ม า ย มี สิ น ค้ า ห ล า ก ห ล า ย ป ระ เภ ท อ า ทิ
เครื่ อ งส าอาง เสื อ้ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า นาฬิ ก า จาก
หลากหลายแบรนด์ชนั ้ นาให้ ท่านเลือกซื ้อ (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นใน
การเลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหารเย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )
เข้ าพักโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / L / - )
เชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ ท่ ีขึน้ ชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่ นมีความ
เชื่อว่ าในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันจันทร์ ท่ ี 29 ก.ค. 62
เช้ า
10.30 น.
15.30 น.

ชิโตเซ่ – กรุ งเทพฯ

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบินชิโตเซ่ (B / - / -)
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**********************************

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

24 – 29 ก.ค. 62

59,999

54,999

49,999

7,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 20 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ทัวร์ญี่ปนุ่ (JFH) รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)

6. ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อใบ หากน ้าหนัก
หรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้ องชาระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับ สายการบินที่เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิ กอย่างน้ อย 20 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อ
เปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษั ทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มี การขึ ้นราคาค่าตั๋วเครื่ อ งบิ น หรื อ มี การ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัทภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 30 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการสารอง
การเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญ หารถติ ด นัก ท่อ งเที่ ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่ อ งเที่ย วต่า งๆ รวมไปถึ งร้ า นอาหารที่มี ค นมาใช้ บ ริ การ
กันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อี กทังในช่
้ วงฤดูหนาว
ท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทาความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่ มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
 ยกเว้ นกรณีที่บริ ษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรี ยมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการ
แจ้ งยกเลิกการเดินทาง บริ ษัททัวร์ สามารถหักชาระค่าใช้ จ่ายตามจริ งก่อนที่จะคืนให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
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EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ น การเหมา
จ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ที ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทั ้งหมดหรื อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่ สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษั ทฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุสุด วิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัท ฯ ขอลงวนสิท ธิ์ ในการปรั บเปลี่ยนรายการท่อ งเที่ ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ สภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษั ท ฯ จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลที่ เกิ ด ขึ น้ จากการออกนอกประเทศไทย การถู ก ห้ า มเข้ า ประเทศญี่ ปุ่ น
การนาสิ่งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง และความประพฤติ
ที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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