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▪ ชมดอกลาเวนเดอร์ ที่ “ฟาร์ มโทมิตะ”
▪ เก็บเชอร์ รี่สดๆ จากไร่
▪ ชมโรงงานช็ อกโกแลต ทีข่ น
ึ้ ชื่ อของฮอกไกโด
▪ ชมเมืองเก่ าโอตารุ เมืองทีส่ ุ ดแสนโรแมนติก
▪ ช้ อปปิ้ งจุใจ ทีย่ ่ านซู ซูกโิ นะ
▪ อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ ญปี่ ุ่ น 3 คืน
▪ บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ ไม่ อ้น
ั
▪ บุฟเฟ่ ต์ เมล่ อน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่ ง
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

23.45 น.

วันที่ 2

ชิ โ ตเซ่ – โดราเอม่ อน สกายพาร์ ค – คามิ ก าว่ า – คามิ ก าว่ า ไอซ์ พาวิ เลี ย น –
โซอุนเคียว – นา้ ตกกิงกะ ริวเซย์

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินชิ โตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นาท่านสู่ โดราเอม่ อน สกาย
พาร์ คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ ตูนในเรื่ องโดราเอ
ม่อนการ์ ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรู ปกับ
ฉากในการ์ ตู น เช่ น ฉากนั่งไทม์แมชชี นที่ จะท าให้ทุ ก
ท่านเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งในฉากและยังมีโซนร้านค้า ที่
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

ขายของเกี่ ยวกับ โดราเอม่ อนที่ ท่ านสามารถช้อปปิ้ งไว้เป็ นของที่ ระลึ กได้อีกด้วยและพลาด
ไม่ได้กบั การชิ มขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่ นชอบ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่ า
เมืองเล็กๆทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิคาว่าซึ่ งอยูห่ ่ างออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็ น
ทางเดียวกันกับทางสู่ เมืองอะบาชิ ริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยูท่ างตะวันออกสุ ดของเกาะฮอกไก
โด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมถา้ น้าแข็งคามิกาว่ า ไอซ์ พาวิเลียน ทางเดินเข้า
จะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่ อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ า
น้ าแข็งที่คดเคี้ยวไปมาภายในอุโมงค์น้ าแข็งนั้น ท่านจะได้
ชมความงามของหยดน้ าแข็ ง รู ปร่ า งสวยงามต่ า งๆ ที่
อุณหภูมิ -20 องศา และต่าสุ ด -40 องศา นาท่านเดิ นทางสู่
หุ บ ผาโซอุ น เคี ย ว ซึ่ งตั้ง อยู่ภ ายในเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ไดเซ็ ตสึ ซ่ ึ งเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กิ นพื้นที่ต้ งั แต่ทางใต้ของเมืองอาซาฮิกา
ว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิ เอะจนถึ งฟูราโน่ ประกอบด้วยแนวเทื อกเขาสู ง ปกคลุ มด้วยหิ มะ
แทบตลอดทั้งปี โซอุ นเคี ยวเป็ นหุ บ เขาที่ ได้ชื่อว่าสวยงามและตระการตาที่ สุดในอุ ทยานได
เซ็ตสึ มีท้ งั น้ าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสู งชันธารน้ าท่ามกลางป่ าร่ มครึ้ มล้อมรอบ นาท่าน
ชมน้ าตกที่มีชื่อเสี ยงสองแห่ งคือ “น้าตกกิงกะ” (Ginga
Waterfall) หรื อ น้ าตกแม่น้ าสี เงิ น ในฤดู ร้อนจะไหล
เป็ นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ “น้าตก
ริวเซย์ ” (Ryusei Waterfall) หรื อ น้ าตกดาวตก ที่ ไหล
บ่าเป็ นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดู
หนาวน้ าตกทั้งสองจะแข็งตัว เป็ นทัศนียภาพที่แปลกตา
ไปอีกแบบ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Sounkyo Kankou หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน
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วันที่ 3

สวนเชอร์ รี่ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์ มโทมิตะ – ซาโฮโระ รีสอร์ ท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านสู่ สวนเชอร์ รี่ ให้ท่านสนุ กสนานกับการเก็บเชอร์ รี่
สดๆ ใหม่ๆ จากต้นที่เรี ยงรายเป็ นทิวแถว และเต็มอิ่มกับ
ก ารท าน เช อรี่ ที่ เก็ บ จาก ต้ น กั น อย่ า งส นุ ก ส น าน
เพลิ ดเพลิ น พร้ อมกับ ถ่ ายภาพเป็ นที่ ระลึ ก กับ มุ ม สวยๆ
หรื อ เลื อ กซื้ อมาไว้รับ ประทานได้ จากนั้น น าท่ า นเดิ น
ทางเข้า สู่ เมื อ งฟู ร าโน่ อาณาจัก รแห่ ง ทุ่ ง ลาเวนเดอร์ ที่
ตั้งอยู่ก่ ึ งกลางเกาะฮอกไกโดถัดจากเมืองบิเอะ เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยสี สันของต้นไม้ดอกไม้
หลากสี หลายชนิดที่จะสามารถชมได้ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ส่ วนในช่วงฤดูหนาวจะเป็ นที่นิยมสาหรับการเล่นสกี ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทุกปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษบุฟเฟ่ ต์ เมล่ อน)
นาท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสี ที่ ฟาร์ มโทมิตะ ชมทุ่งลา
เวนเดอร์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการ
ผลิดอกของลาเวนเดอร์ )ที่ มีอยู่มากมายนับไม่ถว้ น ทุ่ง
ลาเวนเดอร์ มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 1985
ลุ งโทมิ ตะเป็ นผู บ้ ุ ก เบิ ก และก่ อ ร่ า งสร้ างฟาร์ ม ลาเวน
เดอร์ เป็ นที่แรกๆ ด้วยความพยายามอย่างไม่ยอ่ ท้อแม้จะ
ประสบกับมรสุ มชี วิตและอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ ห์ของ
ดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ จนในที่ สุดฟาร์ มโทมิ ตะของลุ งโทมิ ตะก็ประสบความสาเร็ จ
กลายมาเป็ นทุ่งลาเวนเดอร์ อนั โด่งดังที่สุดในปั จจุบนั อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม
ของทุ่งที่ เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรั่งเต็มพื้นดิ นอย่างน่ า
มหัศจรรย์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พกั ณ ซาโฮโระ รีสอร์ ท
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Sahoro Resort หรื อเทียบเท่า ( B / L / D)
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

เที่ยง
บ่าย

เย็น
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วันที่ 4

โรงงานช็ อกโกแลต – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี – พิพิธภัณฑ์
เครื่ องแก้ว

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็ อกโกแลต ที่หมู่บา้ นอิชิยะซึ่ ง
เป็ นแหล่ ง ผลิ ต ช็ อกโกแลตที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ดของญี่ ปุ่ น
ท่ านสามารถชมสายการผลิ ตและเลื อกซื้ อช็ อกโกแลต
ต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็ อกโกแลตสี ขาวแด่ คน
รั ก” (Shiroi Koibito) ซึ่ งเป็ นช็ อกโกแลต ที่ ข้ ึนชื่ อที่ สุ ด
ของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้
สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมื องโอตารุ ซึ่ งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุ ด
แสนโรแมนติ ก รวมถึ ง การตกแต่ ง ของบ้านเรื อ นนั้น ส่ วนใหญ่ ไ ด้ถู ก ออกแบบเป็ นสไตล์
ตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิ พลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่น
และประเทศในแถบยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านชมคลองโอตารุ อันสวยงามน่ าประทับใจคลองโอ
ตารุ เป็ นคลองที่ เกิ ดขึ้ นจากการถมทะเล สร้ างเสร็ จเมื่ อปี
ค.ศ. 1923 เพื่ อ เป็ นเส้ น ทางขนถ่ ายสิ น ค้าจากเรื อใหญ่ สู่
โกดัง ในเมื อ ง ภายหลัง เลิ ก ใช้จึงถมคลองครึ่ งหนึ่ งเป็ น
ถนนสาหรับ นักท่องเที่ ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่ งเป็ นอาคาร
อิฐสี แดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
นัน่ เอง จากนั้นนาท่านชมพิพิธภัณฑ์ กล่องดนตรี ซึ่ งมีอายุ
เกื อบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ
สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั นา
ท่ า นชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งแก้ ว ท่ า นจะได้ช มผลิ ต ภัณ ฑ์
เครื่ องแก้วที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเมืองโอตารุ ให้ทุกท่านได้
เลื อกซื้ อเครื่ องแก้ว ที่ ส วยงามมากมาย เพื่ อเป็ นของฝาก
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Grand Park Otaru หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

เที่ยง
บ่าย

เย็น
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วันที่ 5

ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ซูซูกโิ นะ – มิตซุยเอาท์ เลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชมตึกรัฐบาลเก่ า ของเมืองซัปโปโรซึ่ งในอดีตเคย
ใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็ นตึกที่สูง
ที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็ น
วัส ดุ ในการก่ อสร้ างท าให้ ดู แล้วสวยแปลกตา ปั จจุ บ ัน
ภายในตึกได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่ องราวประวัติ
ความเป็ นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย นาท่านชม
หอนาฬิ กา ซึ่ งถื อเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ป ระจาเมื องโดยนอกจากจะใช้บ อกเวลาเที่ ย งตรงแล้ว ยัง
เปรี ยบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปั จจุบนั รวมเวลากว่า 100
ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่ งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็วา่ ได้
(เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ข องท่ า นอิ ส ระรั บ ประทานอาหารกลางวั น ตาม
อั ธ ยาศั ย )
นาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาว
จากตะวัน ออกไปตะวัน ตกโดยมี ความยาว 1,400 เมตร
ผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัดงาน
ประเพณี ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่ งนี้ นาท่านเดินทางสู่
ซู ซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้ งที่แสนคึกครื้ นของเมืองซัปโปโร มี
ห้างร้านต่างๆมากมาย มีท้ งั ร้านเสื้ อผ้าแบรนด์ดงั ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้ านอาหารสไตล์
ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ น อีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมของวัยรุ่ นชาวญี่ปุ่นอีก
แห่ งหนึ่ งด้วย ท่านสามารถเที่ ยวชมได้อย่างไม่รู้จกั คาว่าเบื่ อกันเลยที เดี ยว จากนั้นพาทุกท่าน
ช้อปปิ้ งที่มิตซุ ยเอาท์ เลท แหล่งเลื อกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ภายในแบ่งเป็ นร้านค้าต่างๆ
มากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า นาฬิ กา จาก
หลากหลายแบรนด์ช้ นั นาให้ท่านเลือกซื้ อ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ )
เข้าพักโรงแรม Kitahiroshima Classe Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / - / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ ึ งช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิ ตดีข้ ึน

บ่าย

เย็น
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วันที่ 6

ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ2ท่าน)

5 – 10 ก.ค. 60

67,990

•

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
พักห้ องเดี่ยวเพิม่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)

62,990

57,990

11,000

กรุ๊ ปออกเดินทางขั้นต่า 25 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ ปต่ากว่ า 25 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา

อัตราค่ าบริการนี้รวม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่ งสายการบิ นมี บ ริ ก ารส าหรั บ กระเป๋ าท่ านละ 1 ใบ น้ าหนัก ไม่ เกิ น 30 กิ โลกรั ม หาก
น้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์

6

02_JH_TG_JP

3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิ กอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั
ภายใน 3 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการ
สารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการยึดบางส่ วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึ ง เที่ ยวบิ น พิ เศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น เงิ น มัด จาหรื อค่ า ทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัด
หยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีทที่ ่ านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง
หรื อเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิสั ย เช่ น อุ บ ัติ เหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออก
นอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การ
น าสิ่ ง ของผิ ดกฏหมายไปหรื อ กลับ ระหว่างการเดิ น ทาง เอกสารการเดิ น ทางไม่ ถู ก ต้อ ง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน, ค่ าธรรมเนียมของ
ตัว๋ และภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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