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❖ เทีย่ วสวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า สวนสั ตว์ ทไี่ ด้ รับความนิยมในญีป่ ุ่ น
❖ สั มผัสความหนาวเย็นแบบ -41 องศา ในอุโมงค์ ถา้ นา้ แข็งคามิกาว่ า
❖ ชมความสวยงามของใบไม้ เปลีย่ นสี ทยี่ อดเขาอาซาฮิดาเกะ
❖ ชมความสวยงามของคลองโอตารุ
❖ ช้ อปปิ้ งจุใจทีย่ ่ านซู ซูกโิ นะ และมิตซุ ยเอาท์ เลท
❖ อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ ญปี่ ุ่ น 4 คืน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย
ซึ่ งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่
ท่าน
เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่ TG 670

23.45 น.

วันที่ 2

ชิโตเซ่ – เมืองบิเอะ – สวนชิคไิ ซ โนะโอกะ – ยอดเขาอาซาฮิดาเกะ (นั่งกระเช้ า) –
หุบผาโซอุนเคียว

08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรของประเทศญี่ปุ่นเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบิเอะ
เมืองเล็กๆที่เงียบสงบใบแบบชนบท แต่แฝงด้วยความงาม จากนั้นนาท่าน ชมสวนชิ คิไซ
โนะโอกะ ให้ ท่ า นเดิ น ชมความสวยงามของสวนดอกไม้น านาชนิ ด ที่ ต้ งั อยู่บ นเนิ นเขา
ลดหลัน่ กันอย่างสวยงาม หรื อเรี ยกว่า “Hill of Shikisai” มีขนาดประมาณ 42 ไร่ อิสระให้
ทุ ก ท่ า นเที่ ย วชมความงามและถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ระลึ ก กับ สวน
ดอกไม้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให้ทุกท่านเปิ ดประสบการณ์โดย “นั่งกระเช้ า” เพื่อขึ้นสู่ ยอด
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เขาอาซาฮิดาเกะ (ขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมความงาม
บนยอดเขาอาซาฮิดาเกะ เมื่อขึ้ นถึ งยอดเขาก็จะสามารถชมวิว
บริ เวณรอบหุ บเขาได้ 360 องศา ในฤดู ร้อนที่นี่จะพบดอกไม้
ป่ าหลายพันธุ์และฤดูใบไม้ร่วงที่แห่ งนี้ ถือเป็ นไฮไลท์ที่ไม่ควร
พลาด เพราะผืนป่ าจะปกคลุ มไปด้วยใบไม้สีแดง สี เหลืองตัด
กับสี เขียวของต้นสนดูสวยงาม จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียวที่ต้ งั อยูภ่ ายในเขต
อุทยานแห่ งชาติไดเซ็ตสึ เป็ นอุทยานแห่ งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีพ้ืนที่ต้ งั แต่ทางใต้ของ
เมืองอาซาฮิ คาว่า-คามิกาว่า ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึ งฟูราโน่ ประกอบด้วยแนวเทือกเขาสู ง
ปกคลุ มด้วยหิ มะแทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็ นหุ บเขาที่ได้ชื่อว่าสวยงามและตระการตา
ที่สุดในอุทยานแห่ งชาติไดเซ็ตสึ มีท้ งั น้ าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอันสู งชันและมีธารน้ า
ท่ามกลางป่ าร่ มครึ้ มล้อมรอบด้วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Sounkyo Kankou Hotel หรื อเทียบเท่า ( - / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญี่ ปุ่นมี ความเชื่ อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ ซ่ ึ งช่ วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 3

เมืองคามิกาว่ า – ถา้ น้าแข็งคามิกาว่ า – เมืองอาซาฮิคาว่ า – สวนสั ตว์ อาซาฮิยาม่ า
– เมืองยูบาริ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้นาท่านเดินทางสู่ เมืองคามิกาว่า เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของเมืองอาซาฮิคา
ว่าซึ่ งอยู่ห่างออกมาประมาณ 54 กิ โลเมตร และเป็ นทาง
เดี ย วกับ ทางไปเมื องอะบาชิ ริ เมื องอันหนาวเหน็ บ ที่ อยู่
ทางตะวันออกสุ ดของเกาะฮอกไกโด โด จากนั้นนาท่าน
ชมถ้าน้าแข็งคามิกาว่ า ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสง
ไฟ หลากสี เรื่ อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ าน้ าแข็งที่คดเคี้ยวไปมา
ภายในอุโมงค์น้ าแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยด
น้ าแข็งรู ปร่ างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา และต่าสุ ด -41 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2
รองจากเมืองซัปโปโรเป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ อนั
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สวยงามที่มีความอุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา จากนั้นนาท่านเข้าชมสวนสั ตว์
อาซาฮิยาม่ า ซึ่ งได้รับความนิ ยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในแต่ละปี จะมี ผเู ้ ข้าชมความน่ ารักของ
สัตว์ต่างๆที่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสัตว์ทวั่ ๆไปถึงกว่าปี ละ 3 ล้าน
คนจากทัว่ โลกโดยสวนสั ตว์แห่ งนี้ ได้มีแนวความคิ ดที่ ว่าสัตว์ต่างๆควรที่ จะอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดีและเป็ นไปตามธรรมชาติของสัตว์น้ นั ๆ ให้ทุกท่านสัมผัสถึงชี วิตความ
เป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของสัตว์แต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ
และลิงอุรังอุตงั แสนรู ้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองยูบาริ เพื่อเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์ อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Hotel Mt. Racey หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญี่ ปุ่นมี ความเชื่ อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ ซ่ ึ งช่ วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 4

โรงงานช็ อกโกแลต – เมื องโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภั ณ ฑ์ กล่ องดนตรี –
พิพธิ ภัณฑ์ เครื่ องแก้ว – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ โรงงานช็ อกโกแลต ที่ หมู่ บ ้านอิ ชิ ยะซึ่ งเป็ นแหล่ งผลิ ตช็ อกโกแลตที่ มี
ชื่ อเสี ยงที่สุดของญี่ ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลื อกซื้ อช็อกโกแลตต่างๆและที่
พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็ อกโกแลตสี ขาวแด่ คนรัก” (Shiroi Koibito) ซึ่ งเป็ นช็อกโกแลตที่ข้ ึน
ชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วย
สวนดอกไม้ส วยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นนาท่ านเข้าสู่ เมื องโอตารุ ซึ่ งถื อเป็ นเมื องท่ าที่ มี
บรรยากาศสุ ด แสนโรแมนติ ก รวมถึ ง การตกแต่ ง ของบ้า นเรื อ นนั้ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ถู ก
ออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทาการค้า
ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิส ระให้ท่ านเดิ นชมความสวยงามของเมื องเลี ยบคลองโอตารุ อันสวยงามน่ าประทับใจ
คลองโอตารุ เป็ นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเลสร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทาง
ขนถ่ ายสิ นค้าจากเรื อใหญ่ สู่ โกดังในเมื อง ภายหลังเลิ ก ใช้จึงถมคลองครึ่ งหนึ่ งเป็ นถนน
สาหรับ นักท่ องเที่ ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่ งเป็ นอาคารอิ ฐสี แดงจึ งกลายเป็ นสัญลักษณ์ ข อง
เมืองและได้ปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ กล่องดนตรี
ซึ่ งมี อายุเกื อบร้ อยปี ท่านสามารถชมกล่ องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ ถูก
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สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ เครื่ องแก้ ว ท่านสามารถชมเครื่ องแก้ว
ที่มีรูปแบบและสี สันสวยงานซึ่ งเกิดจากกกรรมวิธีการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึง
ทาให้เครื่ องแก้วที่ ออกมามีรูปแบบและสี ที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความ
ชานาญของช่ างเป่ าแก้ว เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องซั ปโปโรเมือง
หลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญอันดับ 5 ของประเทศ
ญี่ ปุ่นผังเมื องซัปโปโรมี ลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่ งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและ
เมืองทัว่ ไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญชาว
อเมริ กนั ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง
ของอเมริ กา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่ อ้นั )
เข้าพักโรงแรม APA Hotel & Resort Sapporo หรื อเทียบเท่า (B / L / D)
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญี่ ปุ่นมี ความเชื่ อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ ซ่ ึ งช่ วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 5

ศาลเจ้ าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่ า – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ – ซูซูกโิ นะ – มิตซุย
เอาท์ เลท

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เช้านี้ พาท่านสู่ ศาลเจ้ าฮอกไกโด หรื อเดิมมีชื่อว่า “ศาลเจ้ าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการ
เปลี่ยนชื่อเพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชิ นโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษา
ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึ งแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน เก่าแก่
นั บ พัน ปี ดัง เช่ น ภู มิ ภ าคคัน โต แต่ ที่ นี่ ก็ เป็ นที่ ส าหรั บ ให้ ค นท้อ งถิ่ น ได้ ก ราบไหว้สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่ งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป จากนั้นนาท่านชม
ตึกรัฐบาลเก่ า ของเมืองซัปโปโรซึ่ งในอดีตเคยใช้เป็ นกองอานวยการของข้าหลวงใหญ่และ
เป็ นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็ นวัสดุ ในการก่อสร้าง
ทาให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปั จจุบนั ภายในตึกได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่ องราวประวัติ
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เที่ยง
บ่าย

ความเป็ นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึ งเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่าน
ชมหอนาฬิ กา ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ ประจาเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว
ยังเปรี ยบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดี ตจนถึ งปั จจุ บนั รวมเวลา
กว่า 100 ปี หอนาฬิ กาแห่ งนี้ สร้ างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่ งเป็ นหอนาฬิ กาที่เก่าแก่ที่สุดของ
ญี่ ปุ่ นเลยก็ ว่าได้ จากนั้น น าท่ านชมสวนโอโดริ ส วนสวยใจกลางเมื องที่ ทอดตัวยาวจาก
ตะวันออกไปตะวันตกโดยมี ความยาว 1,400 เมตร ผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อน
หย่อนใจหรื อจัดงานประเพณี ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางสู่ ย่านซู ซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้ งที่ แสนคึ กครื้ นของเมื องซัป โปโร มี ห้างร้ าน
ต่ างๆมากมาย มี ท้ งั ร้ านเสื้ อผ้าแบรนด์ดัง ร้ านอาหารสไตล์ญี่ ปุ่ นและร้ านอาหารสไตล์
ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ นอีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอดนิ ยมของวัยรุ่ นชาวญี่ปุ่น
อี ก แห่ งหนึ่ งด้วย ท่ านสามารถเที่ ย วชมได้อย่างไม่ รู้จกั ค าว่าเบื่ อกัน เลย จากนั้น น าท่ า น
ช้อปปิ้ งจุใจกันต่อที่มิตซุ ยเอาท์ เลท แหล่งเลือกซื้ อสิ่ งของและเสื้ อผ้าแฟชัน่ ภายในแบ่งเป็ น
ร้ านค้าต่ างๆ มากมาย มี สิ น ค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องส าอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า
กระเป๋ า นาฬิ ก า จากหลากหลายแบรนด์ ช้ ัน น าให้ ท่ านเลื อ กซื้ อ (เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการ
เสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหาร เย็ น ตาม
อั ธ ยาศั ย )
เข้าพักโรงแรม APA Hotel & Resort Sapporo หรื อเทียบเท่า ( B / L / - )
หลังอาหารเชิ ญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่ อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาว
ญี่ปุ่นมี ความเชื่ อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุ ซ่ ึ งช่ วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ
โลหิ ตดีข้ ึน

วันที่ 6

ซัปโปโร – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671

10.30 น.
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15.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิม่

18 – 23 ต.ค. 60

58,990

53,990

48,990

8,500

• กรุ๊ ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีทกี่ รุ๊ ปต่ากว่ า 20 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 งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิ โลกรัม หาก
น้ าหนักหรื อจานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบิน
ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสี ยชีวติ (สาหรับผูท้ ี่
อายุไม่เกิน 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
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดิ นทางต้องมี สมาชิ กอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ ก หรื อ
เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
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2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ การในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับ ค่ามัดจาส าหรับ การสารองท่ านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมี การยืนยันจากทาง
บริ ษทั ภายใน 3 วัน
2. ส่ วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือว่า
การสารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก 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
มีการการันตีค่ามัดจาที่ พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคื น
เงิ นได้รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อ
ค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบ
ของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะ
ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่ งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิ ดจากเหตุ สุดวิสัย เช่ น อุบ ตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้าหรื อ
ออกนอกประเทศ เป็ นต้น
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5. บริ ษทั ฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถื อผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้
เดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
การนาสิ่ งของผิดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน, ค่ าธรรมเนียมของ
ตัว๋ และภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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