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 ขอนําท่านเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น  
ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  

อาซาฮีคาว่า ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชือ่ของเมอืงที่หมู่บ้านราเมง็, ชมความน่ารกัของสตัวเ์มอืง
หนาวที ่สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า, เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงทีอิ่ออน มอลล ์

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตาร ุเอกลกัษณ์
แห่งวถิชีวีติ 2 ฝ ัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุน่แต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปตัยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตร ี

ซปัโปโร   สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละชมสวนซากุระ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลดิเพลนิกบั
การชอ้ปป้ิงทีย่่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่และอิสระเตม็วนัในเมืองซปัโปโร 

 

กาํหนดการเดินทาง วนัท่ี 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 

27 เม.ย.62        สนามบินสวุรรณภมิู 
 

20.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  
   เท่ียวบินท่ี TG670 
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28 เม.ย.62        สนามบินชินชิโตเสะ >> อาซาฮีคาว่า >> หมู่บ้านราเมง็ >> สวนสตัว ์
                           อาซาฮียาม่า >> ห้างอิออน มอลล ์
 

 
 
 
 
 
 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว  
น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองอาซาฮีคาว่า เมอืงทีข่ ึน้ชือ่วา่มโีอโซนทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอก
ไกโดฝ ัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ้านราเมง็ หมู่บ้านที่ได้รวบรวมเอาร้านราเมง็
ชือ่ดงั 8 ร้านในเมอืงอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดให้บรกิารครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1996 
ซึ่งราเมง็ในสไตล์อาซาฮีคาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ชาวอาซาฮคีาว่า
พยายามสร้างเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพื่อให้
แตกต่างจากรูปแบบของราเมง็ทีม่อียู่ก่อนหน้านี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมู่บ้านราเมง็ (แจกเงินคืนท่านละ 1,000 เยน) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า สวนสตัวแ์ห่งนี้เปิดขึน้เมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอนัดบัหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบั
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงั
ถอืไดว้า่เป็นตน้แบบของสวนสตัวท์ัง้หมดของญี่ปุ่น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เขา้
กบัสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาติจริงๆ  
สมัผสักบัความน่ารกัของเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น  หมขี ัว้โลก
เหนือ, นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะและยงัมสีตัวน้์อย
ใหญ่อกีมากมายทีร่อคอยการมาเยีย่มเยอืน จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที ่อิออน มอลล์ อา
ซาฮีคาว่า อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย อาทิเช่น ชาเขยีว 
กาแฟ ขนมต่างๆ ของใชใ้นบา้น เครื่องส าอางค ์ฯลฯ   

ค า่                     อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
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29 เม.ย.62          อาซาฮีคาว่า >> โอตาร ุ>> คลองโอตาร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >>  
                           ซปัโปโร >> ศาลเจ้าฮอกไกโด >> ช้อปป้ิงย่านทานูกิโคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 
 
 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมอืงโบราณที่เคยเป็นเมอืงท่าสําคญัทางตอน

เหนือของประเทศญี่ปุ่น ในสมยัก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าต่างๆ และทําการประมง 
โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริง่ จนได้ชื่อว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมน
ตคิของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตวัในสไตล์ยุโรป เพื่อนําท่านเกบ็ภาพความ
ประทบัใจกบัววิแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าที่สะท้อนบนผวิน้ําของ คลองโอตารุ คลองสาย
วฒันธรรมระหว่างดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัได้อย่างลงตวั และท่านยงั
สามารถเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมื่อสมยัก่อนได้
อกีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ***บริการท่านด้วยเซท็อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมด้วยขาปซููไวท่านละ 1 เซท็*** 
บ่าย พาท่านเพลิดเพลินไปกบัเสียงเพลงจาก  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่ส่งเสียงดนตรี

ต้อนรบัท่าน ภายในอาคารท่านจะได้ชมววิฒันาการของกล่องดนตรีและกล่องดนตรี
โบราณหลากหลายแบบ และสามารถเลอืกซื้อกล่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบหรอืจะเลือก
จดัทํากล่องดนตรขีองคุณเองที่มเีพยีงชิน้เดยีวในโลกกไ็ด้ นอกจากนี้ยงัมนีาฬกิาไอน้ํา
โบราณทีต่ ัง้เด่นอยู่หน้าอาคารพพิธิภณัฑ ์ทีม่อีายุการใชง้านนานนับศตวรรษคู่กบัเมอืง
โอตารุ ได้เวลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด 
ศนูยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุน่ ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รบัคําแนะนําและพฒันาจาก
ผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผนืผา้ตามพื้นฐานการ
วางผงัเมอืงของอเมรกิา นําท่านสกัการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรอืเดมิชื่อศาลเจ้าซปัโปโร 
แตเ่ปลีย่นชือ่เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าแห่งนี้ถงึแม้จะไม่ได้
มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นบัพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ําหรบัคนทอ้งถิน่ไดก้ราบไหว้
สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวฮอกไกโด  เชื่อกนัว่าศาลเจ้าชนิโตแห่งนี้จะ
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คอยปกปกัษ์รกัษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมคีวามสงบสุข และในช่วงฤดูใบไม้ผลนิัน้ 
ท่านจะไดช้มความงามของเหล่าตน้ซากุระกวา่ 1,400 ตน้ ทีผ่ลดิอกออกใบพรอ้มเพรยีง
กนัทัว่บรเิวณศาลเจ้าฮอกไกโด จากนัน้ให้ท่านชอ้ปป้ิงที่ย่านทานุกิและย่านซูซูกิโน่ 
เป็นย่านทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ กวา่ 200 รา้นคา้ ท่านสามารถชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสนิค้าแบรนด์เนมจากห้างสรรพสนิค้าหรอืสนิค้าแฮนด์เมด ไปจนถงึขนม
ของฝากมากมาย และย่านซูซูกิโน่ แหล่งรวมร้านอาหารมากมาย ทัง้ร้านสําหรับ
ครอบครวัหรอืรา้นกนิดื่มแบบคนญี่ปุน่ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วยามราตรอีกีดว้ย 

คํา่ อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 

 

30 เม.ย.62        อิสระท่องเท่ียวในเมืองซปัโปโรด้วยตวัท่านเอง 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วและสมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงได้
อย่างเตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWER เป็นตกึที่สูงที่สุดใน
ซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีรถไฟเจอาร์ ซปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร ์และศนูยอ์าหาร โดยมจีุดชมววิตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 38 เรยีกว่า T38 ที่ระดบัความสูง 
160 เมตร จึงมองเห็นทิวทศัน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทัง้กลางวนั 
กลางคนื โดยเฉพาะยามคํ่าคนืจะมองเหน็ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยู่กลางสวนโอโดริ โดยมแีสง
ไฟจากกลุ่มตกึย่านซูซูกินที่ส่องสว่างกลางเมอืง บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ ESTA ซึ่งที่ช ัน้ 
10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลอืกชมิอร่อยไม่แพ้ตรอกรา
เมนในย่านซูซูกโิน่ นอกจากนี้ยงัมจีดุชมวิวกลางคืนท่ีภเูขาโมอิวะ ววิกลางคนืของทีน่ี่
นัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 3 สถานทีท่ีว่วิกลางคนืสวยทีสุ่ดในประเทศญี่ปุน่ ท่านสามารถขึน้ไป
บนยอดเขาดว้ยกระเชา้และเคเบิล้คารห์รอืหากตอ้งการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร ์กย็งั
มหีมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์อกไกโดใหท้่านไดเ้ขา้เยีย่มชม  
(ไม่มีรถบสับริการ และไม่รวมค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ) 

 กลางวนั - คํา่  อิสระรบัประทานอาหารมือ้กลางวนัและคํา่ ตามอธัยาศยั 
เลือกชิมเมนูรสเลิศจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซปัโปโรได้ตามอธัยาศยั 
ไม่ว่าจะเป็นเมนูซีฟู้ ด, เจงกิสข่าน(เน้ือแกะย่าง), ราเมง็, ของหวาน ฯลฯ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3.5 ดาว 
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01 พ.ค.62        ซปัโปโร >> สนามบินชินชิโตเสะ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

หลงัมือ้อาหารเช้า นําท่านเดินทางสู่สนามบินชินชิโตเสะ เพ่ือทาํการเชค็อิน 
10.30 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG671 
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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กาํหนดการเดินทางวนัท่ี 27เมษายน – 1พษภาคม 2562 

 
 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจาํนวน 15 ท่านขึน้ไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
ในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  
3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัท่ีพกัมายงัสนามบิน

สุวรรณภมิู กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนซ้ือตัว๋เดินทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะ
ของทวัรว์่าออกเดินทางได้หรือไม่ และตรวจเชค็น้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศท่ีท่านใช้ เน่ืองจากการกาํหนดน้ําหนักสมัภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กบัการกาํหนดของแต่
ละสายการบิน ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตัว๋

เคร่ืองบิน 
ราคาไม่รวมตัว๋

เคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 46,900.- บาท 20,300.- บาท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 42,300.- บาท 18,300.- บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.- บาท 15,300.- บาท 

สาํหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  
เพ่ิมท่านละ 

7,900.- บาท 7,900.- บาท 
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4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร 

สถานท่ีท่องเท่ียวหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการใน
ส่วนนัน้ให้ 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน้ําหนักสมัภาระท่ีมาพร้อมกบัตัว๋เครื่องบิน 

             -สายการบินไทย ได้น้ําหนักสมัภาระ 30 กิโลกรมั/ท่าน 
             -สายการบินเจแปน แอรไ์ลน์ ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 23 กิโลกรมั ท่านละ 2 ใบ 
             -สายการบิน ไทย แอรเ์อเชีย เอ็กซ์ ได้น้ําหนักสมัภาระ 20 กิโลกรมั/ท่าน และสมัภาระ       
              ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ินเท่านัน้ (รวมกระเป๋าติดตวัด้วยแล้ว) 
             -สายการบินพีช แอร ์ได้น้ําหนักสมัภาระใบละ 20 กิโลกรมั ท่านละ 1 ใบ และสมัภาระ 
             ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ช้ิน น้ําหนักรวมแล้วไม่เกิน 7 กิโลกรมั/ท่าน 

3. ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือระดบัเทียบเท่า กรณี
ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัห้องพกัท่ีมี 3 เตียงเด่ียวและบางโรงแรมจะใช้
เป็นห้องพกัคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีท่ีทางโรงแรมไม่สามารถจดัห้องพกัสาํหรบั 3 

ท่านให้ได้ จาํเป็นต้องจดัห้องพกัให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล  
             -ห้องทวิน ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง 
             -ห้องดบัเบ้ิล ห้องพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มีเตียงขนาดควีนไซส์ 1 เตียง 
             -ห้องทริปเป้ิล ห้องพกัสาํหรบั 3 ท่าน มีเตียงเด่ียว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง 
             -ห้องซิงเกิล ห้องพกัสาํหรบั 1 ท่าน มีเตียงเด่ียว 1 เตียง 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางใน

ต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 

1,000,000.- บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทัง้น้ี
เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพระหว่าง
การเดินทาง) 

*** เด็กอายุตํา่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 

7. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชาํระ
เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากท่ีท่านได้ทาํการ
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จองทวัรแ์ล้ว 
 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาํ
ใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์ เป็นต้น 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีมิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน้ํามนัหรืออ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรมั 
5. ค่าประกนัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผู้เดินทางต้องการทาํเพ่ิมเติม อาทิ  

              ภยัธรรมชาติรุนแรง, ทรพัย์สินหรือเท่ียวบินล่าช้าหรือทรพัย์สินสูญหาย เป็นต้น 
6. ค่าน้ําด่ืมระหว่างทวัร ์(ไม่ได้บริการน้ําด่ืมระหว่างทวัร์) 
7. ค่าทิปไกด์และคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการชาํระเงิน   

 
1. กรุณาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาชาํระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการ 
3. กรณีทาํการจองทวัรก่์อนวนัเดินทาง 35 วนัทาํการหรือน้อยกว่า กรุณาชาํระค่าทวัร์

เต็มจาํนวน 
 

การยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต ์  
          หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ ี  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (VTG) HOKKAIDO ASAHIKAWA SAKURA 5DAYS 3NIGHTS BY TG 27APRIL – 1MAY 2019 

          การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 
4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อชาํระค่าทวัร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวนั

เดนิทาง ขอยกเลกิ หรอืขอคนืเงนิได้ในทุกกรณี 
 
หมายเหตุ 

1. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด ทางบริษัทฯ จะไม่
รบัผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย 

รวมถึงภยัธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเท่ียวบิน ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากน้ีทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม  ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงิน
สกลุเยน 

2. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์
ได้กต่็อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมท่ีพกัได้ทาํการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ให้แล้ว
เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกิดภยัธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 

เกิดขึ้นและมีเหตุทาํให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกาํหนดการได้ บริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกว่าจะได้รบัการยืนยนัว่าจะมีการรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย
จากสายการบิน และไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ทาํการจองทวัร์และชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์
ทุกประการ 

 
 

 
 


