
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด2  6วนั4คืน (TG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชมทุง่ดอกลาเวนเดอร์ท่ี “ฟาร์มโทมิตะ” 
 ชมโรงงานช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือของฮอกไกโด 
 ชมเมืองเก่าโอตารุท่ีสดุแสนโรแมนติก 
 ช้อปปิง้จุใจที่ยา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 
 ชมเนินเขาแหง่พระพทุธเจ้า 
 เก็บเชอร์ร่ีสดๆจากไร่ 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 

 
 
 

Code : JHHA 0724_C 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวัน 

อาหาร
เยน็ 

วันพุธที่ 24 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ - - - 

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 62 เมืองฟรูาโน่ - ฟาร์มโทมติะ - โทมติะ เมลอ่นเฮ้าส์ - เมืองซาโฮโระ -   

วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 โรงงานช็อกโกแลต - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่อง
ดนตรี - พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว - เมืองซปัโปโร 

   

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 สวนผลไม้ - เมืองซปัโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเก่า 
- หอนาฬกิา - สวนโอโดริ -   ซูซูกิโนะ 

   

วันอาทติย์ที่ 28 ก.ค. 62 ตลาดโดไก - เนินเขาแห่งพระพทุธเจ้า - มติซุยเอาท์เลท   - 

วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ - - - 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด2  6วนั4คืน (TG) 

วันพุธที่ 24 ก.ค. 62  กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบ

เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 
23.45 น. เหินฟา้สู ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 670 
 
วันพฤหสับดีที่ 25 ก.ค. 62 เมืองฟูราโน่ - ฟาร์มโทมติะ - โทมติะ เมล่อนเฮ้าส์ - เมืองซาโฮโระ 
08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าทา่นเดินทางสู ่เมืองฟูราโน่ อาณาจักรแหง่ทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีตัง้อยูก่ึ่งกลาง
เกาะฮอกไกโด ถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของต้นไม้ดอกไม้หลากสหีลายชนิดท่ีจะ
สามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตัง้แตป่ลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน สว่นในช่วงฤดหูนาวจะเป็นท่ี
นิยมส าหรับการเลน่สกี ตัง้แตป่ลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทกุปี  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีท่ี ฟาร์มโทมิตะ     

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ทั ้งนีขึ้น้อยู่กับสภาพอากาศและ

ฤดูกาลในการผลิดอกของลาเวนเดอร์) ท่ีมีอยูม่ากมาย 
ทุง่ลาเวนเดอร์มีประวติัศาสตร์ท่ียาวนานมาตัง้แต่ปี 1985 
ลงุโทมิตะเป็นผู้บุกเบิกและก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์
เป็นท่ีแรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะ
ประสบกับมรสมุชีวิต และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้      
สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในท่ีสุดฟาร์ม โทมิตะของลุงโทมิตะก็ประสบความส าเร็จกลายมาเป็น      
ทุ่งลาเวนเดอร์อันโด่งดงัท่ีสดุในปัจจุบนั อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งท่ีเต็มไปด้วย
ดอกไม้นานาพันธ์ุ และดอกลาเวนเดอร์ท่ีบานสะพร่ังเต็ม
พืน้ดินอย่างน่ามหัศจรรย์ หลงัจากนัน้น าท่านชม โทมิตะ 
เมล่อนเฮ้าส์ ร้านท่ีมีผลิตภณัฑ์การเกษตร เช่น เมลอ่นท่ีมี
คุณภาพดีมีมาตรฐาน และนมสดๆของเมืองฟูราโน่ และ
ของท่ีระลึกให้ท่านเลือกซือ้ตามอัธยาศัย จากนัน้เดินทาง
เข้าสู่ ซาโฮโระ ท่านจะได้พบเห็นธรรมชาติอันสวยงาม  
เต็มไปด้วยสีเขียวขจีท่ีปกคลมุไปทัว่ทัง้ภูเขา ซึ่งในช่วงฤดูหนาว ซาโฮโระเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหิมะอนัเรียบร่ืน 
เหมาะส าหรับการเล่นสกีเป็นอย่างมาก อีกทัง้ทุกท่านจะสามารถพบกับมุมมองอันกว้างใหญ่ของ 
Tokachi Plains และเพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะฮอกไกโด 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด2  6วนั4คืน (TG) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เข้าพกัโรงแรม Sahoro Resort หรือเทียบเทา่ ( - / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่ งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของ
โลหิตดีขึน้ 

  
วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 62 โรงงานช็อกโกแลต -  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พพิธิภัณฑ์กล่อง

ดนตรี - พพิธิภัณฑ์เคร่ืองแก้ว  - เมืองซัปโปโร 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่ านสู่  โรงงาน ช็อกโกแลต  ท่ีหมู่ บ้ าน อิ ชิยะ  
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของญ่ีปุ่ น  
ให้ท่านได้เลือกซือ้ช็อกโกแลตตา่งๆ และท่ีพลาดไม่ได้เลย
คือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่ง
เป็นช็อกโกแลตท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของท่ีน่ีเลยทีเดียว หรือเดิน
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศโดยรอบท่ีตกแตง่สวยงาม
สไตล์ยุโรป จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าท่ีมีบรรยากาศสดุแสนโรแมนติก 
รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนัน้ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เน่ืองจากในอดีต           

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการท าการค้าระหว่าง
ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศในแถบยโุรป อิสระ ให้ท่านเดิน
ชมความสวยงามของเมืองเลียบ  คลองโอตารุ  อัน
สวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุเป็นคลองท่ีเกิดจากการ
ถมทะเลสร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ.1923 เพื่อเป็นเส้นทางขน
ถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สูโ่กดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จึง

ถมคลองคร่ึงหนึ่งเป็นถนนส าหรับนักท่องเท่ียวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็น
สญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลกึ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี 

ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงาม
มากมายท่ีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อจากนัน้
น าทา่นชม พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ท่านสามารถชมเคร่ือง



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด2  6วนั4คืน (TG) 

แก้วท่ีมีรูปแบบ และสีสนัสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงท าให้
เคร่ืองแก้วท่ีออกมามีรูปแบบ และสท่ีีแตกตา่งกนัออกไปตามความถนดั และความช านาญของช่างเป่า
แก้วจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดท่ีเติบโตและกลายเป็น
ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญ่ีปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่ง
แตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทัว่ไปในประเทศญ่ีปุ่ น           การจัดการและการพฒันาได้รับ
ค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญชาวอเมริกัน ลกัษณะของผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตาม
พืน้ฐานการวางผงัเมืองของอเมริกา  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม North City หรือเทียบเทา่ ( B / L / D) 
 

วันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 62 สวนผลไม้ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตกึรัฐบาลเก่า -  
หอนาฬิกา - สวนโอโดริ  -  ซูซูกิโนะ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการ 
เก็บเชอร์ร่ี สดๆใหม่ๆจากต้นท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวและ
เต็มอ่ิมกบัการทานเชอร์ร่ีท่ีเก็บจากต้นกันอย่างสนกุสนาน
เพลดิเพลนิพร้อมกบัถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบัมมุสวยๆ หรือ 
เลือกซือ้มาไว้รับประทานได้ จากนัน้เดินทางสู่ เมือง  
ซปัโปโร น าท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีช่ือว่า 

“ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลงัได้มีการเปลีย่นช่ือเพื่อให้
สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีค้อย
ปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถึงแม้
จะไม่ได้มีประวติัศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี ดงัเช่น 
ภูมิภาคคันโต แต่ท่ีน่ีก็เป็นท่ีส าหรับให้คนท้องถ่ินได้กราบ
ไหว้สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนีเ้พื่อเป็นขวัญ 

และก าลงัใจสบืไป  
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซปัโปโรซึง่ในอดีตเคย

ใช้เป็นกองอ านวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกท่ีสูง
ท่ีสดุของเมือง โดยตวัอาคารภายนอกนัน้ได้ใช้อิฐแดงเป็น



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด2  6วนั4คืน (TG) 

วสัดุในการก่อสร้างท าให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีรวบรวมเร่ืองราว
ประวติัความเป็นมาตา่งๆของเมืองซปัโปโรรวมไปถึงเมืองตา่งๆ         บน เกาะฮอกไกโด จากนัน้ ผ่าน
ชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยงั
เปรียบเสมือนสถานท่ีท่ีบอกเลา่เร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากวา่ 100 ปี 
หอนาฬิกาแห่งนีไ้ด้ถกูสร้างขึน้เม่ือ ปี ค.ศ.1878 ซึง่เป็นหอนาฬิกา         ที่เก่าแก่ที่สดุของญ่ีปุ่ นเลยก็
ว่าได้ พาท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองท่ีทอดตวัยาวจาก 

ตะวนัออกไปตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผู้คนสว่นใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพกัผอ่นหยอ่นใจ หรือ
จัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆท่ีสวนแห่งนี ้จากนัน้พา
ท่านเดินทางสู่ ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิง้ท่ีแสนครึกครืน้ของ
เมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทัง้ร้านเสือ้ผ้าจาก  
แบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญ่ีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์
ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทัง้ยังเป็น        

จุดนดัพบยอดนิยมของวยัรุ่นชาวญ่ีปุ่ นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่าน
สามารถเท่ียวชมได้อยา่งไม่รู้จกัค าวา่เบื่อกนัเลยทีเดียว    

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แบบ
ไม่อัน้) 

            เข้าพกัโรงแรม North City หรือเทียบเทา่ ( B / L / D) 
 
วันอาทติย์ที่ 28 ก.ค. 62 ตลาดโจไก -  เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า -  มติซุยเอาท์เลท 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึ่ง
ประกอบไปด้วยร้านอาหารทะเลสดมากกว่า 80 ร้าน 
อิสระ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ของสดและ
ของฝากตามอัธยาศัยต่อจากนัน้น าท่าน ชม เนินเขา
แห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha)  
มีลกัษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน้พระพุทธรูป          มีความสงูมากถึง 13.5 เมตรและมีน า้หนัก 
1,500 ตนั พืน้ท่ีท่ีล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทัง้รายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูร้อนท่ีจะสามารถเห็นต้นลาเวนเดอร์จ านวนกว่า 150,000 ต้น ล้อมรอบรูปปัน้พระพุทธรูปซึ่งเป็น
การผสมผสานท่ีลงตวัระหวา่งสถาปัตยกรรมที่มนษุย์สร้างขึน้       กบัความงดงามจากธรรมชาติ 
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เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย พาทุกท่านช้อปปิง้ท่ี มิตซุยเอาท์เลท แหลง่เลือกซือ้

สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ
ม า ก ม าย  มี สิ น ค้ า ห ล า ก หล ายป ระ เภ ท  อ า ทิ 
เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก
หลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้ (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านใน
การเลือกซือ้สินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
เข้าพกัโรงแรม  Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเทา่  ( B / L / - )  
เชิญท่านลองอาบน า้แร่ที่ ขึน้ช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ ปุ่ นมีความ
เช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณ และระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
 

วันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 62 ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดินทางสูส่นามบินชิโตเซ ่(B / - / -) 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซด้่วยเท่ียวบิน TG 671  
15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

********************************** 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

24 – 29 ก.ค. 62 59,999 54,999 49,999 7,000 
 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
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6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากน า้หนกั
หรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสยีชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

การส ารองการเดินทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การส ารอง
การเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการ       
กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดูหนาว
ท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียวจะมีการ
แจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ  
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EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางทอ่งเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิ
และไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ     
การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะของ     
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น            
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ 
ท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


