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 ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที “ฟาร์มโทมิตะ” 

 ชมโรงงานช็อกโกแลตทีขนึชือของฮอกไกโด 

 ชมความงามของคาบสมทุรชาโคตนั และแหลมคามอุ ิ

 ชมเมืองเก่าโอตารุทีสดุแสนโรแมนติก 

 ช้อปปิงจใุจทียา่นซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท 

 ชมเนินเขาแหง่พระพทุธเจ้า 

 เก็บเชอร์รีสดๆจากไร่ 

 อาบนําแร่ แชอ่อนเซ็นสไตล์ญีปุ่ น  คืน 

 

 

 
Code : JHHK 0711_C 

 

วันท ี เส้นทาง อาหาร

เช้า 

อาหาร

กลางวนั 

อาหาร

เยน็ 

วันพฤหัสบดีที  ก.ค.  กรุงเทพฯ - ชิโตเซ ่ - - - 

วันศุกร์ท ี  ก.ค.  เมืองฟรูาโน ่- ฟาร์มโทมิตะ - โทมิตะ เมลอ่นเฮ้าส์ - เมืองซาโฮโระ -   

วันเสาร์ที  ก.ค.  เมืองซปัโปโร - ตลาดโจไก - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า - 

หอนาฬิกา - สวนโอโดริ -   ซูซูกิโนะ 

   

วันอาทิตย์ท ี  ก.ค.  คาบสมทุรชาโคตนั - แหลมคามอิุ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - 

พิพิธภณัฑ์กลอ่งดนตรี - พิพิธภณัฑ์เครืองแก้ว 

   

วันจันทร์ท ี  ก.ค.  สวนผลไม้ - โรงงานช็อกโกแลต - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า - 

มิตซุยเอาท์เลท 

  - 

วันอังคารท ี  ก.ค.  ชิโตเซ ่- กรุงเทพฯ - - - 
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วันพฤหสับดีท ี11 ก.ค. 62 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข  เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึงพบ

เจ้าหน้าทีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

23.45 น. เหินฟ้าสู ่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ นโดยสายการบนิไทย เทียวบนิที TG 670 

 

วันศุกร์ท ี12 ก.ค. 62  เมืองฟรูาโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์ – ซาโฮโระ 

08.30 น. เดนิทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนการตรวจคนเข้าเมือง

ของประเทศญีปุ่ นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ อาณาจกัรแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ทีตงัอยู่กึงกลาง 

เกาะฮอกไกโด ถัดจากเมืองบิเอะ เป็นเมืองทีเต็มไปด้วยสีสนัของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดทีจะ

สามารถชมได้ในช่วงฤดรู้อนตงัแตป่ลายเดือนมิถนุายนถึงเดือนกนัยายน ส่วนในชว่งฤดหูนาวจะเป็นที

นิยมสําหรับการเล่นสกี ตงัแตป่ลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

เทียง                  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านชมทุ่งดอกไม้หลากสีที ฟาร์มโทมิตะ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 

(ทังนีขึนอยู่กับสภาพอากาศและฤดูกาลในการผลิดอก

ของลาเวนเดอร์) ทีมีอยู่มากมาย ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนีมี

ประวตัิศาสตร์ทียาวนานมาตงัแต่ปี1985 ลุงโทมิตะเป็นผู้บุกเบิก 

และก่อร่างสร้างฟาร์มลาเวนเดอร์เป็นทีแรกๆด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อแม้จะประสบกบัมรสมุชีวิต

และอุปสรรคมากมาย ประกอบกับความรักและหลงไหลในเสน่ห์ของดอกไม้สีม่วงอย่างลาเวนเดอร์ 

จนในทีสดุฟาร์มโทมิตะของลงุโทมิตะก็ประสบความสําเร็จ กลายมาเป็นทุ่งลาเวนเดอร์อนัโดง่ดงัทีสดุ

ในปัจจุบัน อิสระ ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งทีเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์และ       

ดอกลาเวนเดอร์ทีบานสะพรังเต็มพืนดินอย่างน่ามหศัจรรย์ 

หลังจากนันนําท่านชม โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์  ร้านทีมี

ผลิตภณัฑ์การเกษตร เชน่ เมล่อนทีมีคณุภาพดี มีมาตรฐาน

และนมสดๆของเมืองฟูราโน่และของทีระลึกให้ทา่นเลือกซือ

ตามอธัยาศยั จากนนัเดินทางเข้าสู ่ซาโฮโระ ท่านจะได้พบ

เห็นธรรมชาติอนัสวยงาม เต็มไปด้วยสีเขียวขจีทีปกคลมุไป

ทัวทังภูเขา ซึงในช่วงฤดูหนาว ซาโฮโระเป็นพืนทีทีมีหิมะอันเรียบรืน เหมาะสําหรับการเล่นสกี        

เป็นอย่างมาก อีกทังทุกท่านจะสามารถพบกับมุมมองอันกว้างใหญ่ของ Tokachi Plains และ

เพลิดเพลินไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของเกาะฮอกไกโด 
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  

 เข้าพกัโรงแรม Sahoro  Resort  หรือเทียบเทา่ ( - / L / D) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบนําแร่ทีขนึชือของฮอกไกโด เพือความผ่อนคลายเพราะชาวญีปุ่นมี

ความเชือว่าในนําแร่นันมีแร่ธาตุซึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน

  

วันเสาร์ท ี13 ก.ค. 62 เมืองซัปโปโร - ตลาดโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด - ตึกรัฐบาลเก่า – 

หอนาฬิกา - สวนโอโดริ - ซูซูกโินะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

นําทา่นเดินทางสู ่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดทีเติบโตและกลายเป็นศนูย์กลางความ

เจริญอันดับ 5 ของประเทศญีปุ่ น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึงแตกต่างจาก

บรรดาหมู่ บ้านและเมืองทัวไปในประเทศญี ปุ่ น การจัดการและการพัฒ นาได้รับคําแนะนํา             

จากผู้ เชียวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสีเหลียมผืนผ้าตามพืนฐาน     

การวางผังเมืองของอเมริกา จากนนัเดินทางสู่ ตลาดโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ซึงประกอบไปด้วย

ร้านอาหารทะเลสดมากกว่า  ร้านให้ท่านได้เพลิดเพลินกับของสดตามฤดูกาลและอาหารทะเล

ละลานตา นําท่านชม ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมมีชือว่า 

“ศาลเจ้าซัปโปโร” ตอ่มาภายหลงัได้มีการเปลียนชือเพือให้

สมกบัความยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนีคอย

ปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสขุถึงแม้

จะไม่ได้มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นบัพันปี ดงัเช่น 

ภูมิภาคคันโต แต่ทีนีก็เป็นทีสําหรับให้คนท้องถินได้กราบ

ไหว้สิงศกัดสิิทธิทีสิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจ้าแหง่นีเพือเป็นขวญั และกําลงัใจสืบไป  

เทียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึงในอดีต    

เคยใช้เป็นกองอํานวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกทีสงู

ทีสุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนันได้ใช้อิฐแดง      

เป็นวัสดุในการก่อสร้างทําให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบัน

ภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ทีรวมรวบเรืองราวประวัติ

ความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบน

เกาะฮอกไกโด จากนนันําท่าน  ผ่านชม  หอนาฬิกา ซึงถือเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมืองโดยนอกจาก

จะใช้บอกเวลาทีเทียงตรงแล้วยงัเปรียบเสมือนสถานทีทีบอกเล่าเรืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันรวมเวลากว่า   ปี หอนาฬิกาแห่งนีสร้างขึนเมือปี ค.ศ.  ซึงเป็นหอนาฬิกาทีเก่าแก ่     

ทีสุดของญีปุ่ นเลยก็ว่าได้ จากนนัพาท่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองทีทอดตัวยาวจาก 
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ตะวนัออกไปตะวันตกโดยมีความยาว ,  เมตร ผู้ คน

ส่วนใหญ่ใช้เวลาเพือมาพักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดงาน

ประเพณีในเทศกาลต่างๆทีสวนแห่งนี พาท่านเดินทางสู ่

ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิงทีแสนครึกครืนของเมืองซัปโปโร มี

ห้ าง ร้านต่างๆม ากม าย  มี ทัง ร้าน เสือผ้ าแบรน ด์ดัง 

ร้านอาหารสไตล์ญีปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก    

ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทังยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญีปุ่ นอีกแห่งหนึงด้วย  

ทา่นสามารถเทียวชมได้อยา่งไมรู้่จกัคําว่าเบือกนัเลยทีเดียว    

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต์ขาปยูกัษ์แบบไมอ่นั) 

เข้าพกัโรงแรม Kiroro Resort หรือเทียบเทา่ ( B / L / D) 

เชิญท่านลองอาบนําแร่ทีขนึชือของฮอกไกโด เพอืความผ่อนคลายเพราะชาวญีปุ่นมีความ

เชือว่าในนาํแร่นันมีแร่ธาตุซึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขนึ 

 

วันอาทติย์ท ี14 ก.ค. 62 คาบสมุทรชาโคตัน – แหลมคามุอิ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – 

พพิธิภัณฑ์กล่องดนตรี – พพิธิภัณฑ์เครืองแก้ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ คาบสมุทรชาโคตัน เมืองทีอยู่ทางตะวนัตกของฮอกไกโด อยู่ติดกบัทะเลญีปุ่ นทีมี

วิวสวยงาม นําทะเลสีฟ้าใสมาก เรียกว่า Shakotan  Blue จนได้ขึนทะเบียนเป็น  ใน  หาด       

ทีสวยงามในประเทศญีปุ่ น ซึงในช่วงฤดูร้อนหน้าผาจะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้สีเหลือง ทีเรียกว่า 

Hemerocallis Esculenta ดสูวยงามมาก ซึงอาจจะได้เห็น

นกอิน ท รีท ะเล ห รือแม วนํา และสิงโตท ะเล ก็ เป็ นได้ 

นอกจากนนัยงัขนึชือในเรืองของอาหาร คือ ข้าวหน้าไข่หอยเม่น 

จากนนัพาท่านชมความงามของ แหลมคามุอิ ทีมีหน้าผา

สงูชนัยืนไปในทะเลญีปุ่ นจากคาบสมทุรชาโคตนั จดุชมวิวที

มีมุมมองกว้างถึง  องศา ซึงชือ คามุอิ หมายถึงเทพเจ้า

ในภาษาไอนุ มีประภาคารตังอยู่ ทีปลายแหลม สูงจาก

ระดบันําทะเล  เมตร 

เทียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเข้าสู่ เมืองโอตารุ ซึงถือเป็นเมืองท่าทีมีบรรยากาศ

สุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนัน      

ส่วนใหญ่ได้ถกูออกแบบเป็นสไตล์ตะวนัตกเนืองจากในอดีต

เมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทําการค้าระหว่างประเทศญีปุ่ นและประเทศในแถบยุโรป     
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อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจ คลองโอตารุ

เป็นคลองทีเกิดขนึจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมือปี ค.ศ.  เพือเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่

สู่โกดงัในเมือง ภายหลงัเลิกใช้จงึถมคลองครึงหนงึเป็นถนนสําหรับนกัท่องเทียวแทนโกดงัตา่งๆซงึเป็น

อาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึงมีอายุเกือบร้อยปี 

ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงาม

มากมายทีถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จากนัน      

นําทา่นชม พิพิธภัณฑ์เครืองแก้ว ทา่นสามารถชมเครืองแก้ว

ทีมีรูปแบบ และสีสันสวยงามซึงเกิดจากกรรมวิธีการเป่า

แก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทําให้เครืองแก้วทีออกมา        

มีรูปแบบ และสีทีแตกตา่งกนัออกไป ตามความถนดั และความชํานาญของชา่งเป่าแก้ว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

เข้าพกัโรงแรม Kiroro Resort หรือเทียบเทา่ ( B / L / D)  
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบนาํแร่ทขีนึชือของฮอกไกโด เพือความผ่อนคลายเพราะชาวญีปุ่น

มีความเชือว่าในนาํแร่นันมีแร่ธาตุซงึช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน 

 

วันจันทร์ท ี15 ก.ค. 62 สวนผลไม้ - โรงงานช็อกโกแลต - เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า -  

    มิตซุยเอาท์เลท 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

นําท่านสู ่สวนผลไม้ ให้ทา่นสนุกสนานกบัการ เก็บเชอร์รี 

สดๆใหม่ๆจากต้นทีเรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอิมกับการ

ทานเชอร์รีทีเก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

พร้อมกับถ่ายภาพเป็นทีระลึกกับมุมสวยๆ หรือเลือกซือมา

ไว้รับประทานได้ จากนันนําท่านสู่ โรงงานช็อกโกแลต     

ทีหมู่บ้านอิชิยะ ซึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตทีมีชือเสียง

ทีสุดของญีปุ่ น ให้ท่านได้เลือกซือช็อกโกแลตต่างๆและที

พลาดไม่ ได้ เลยคือ  “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก ”   

(Shiroi Koibito)ซึงเป็นช็อกโกแลตทีขึนชือทีสดุของทีนีเลย

ทีเดียว หรือเดนิถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที

ตกแตง่สวยงามสไตล์ยโุรป   
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เทียง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชม เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า (Hill of the Buddha) มีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปัน

พระพุทธรูป มีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีนําหนัก 

1,500 ตัน พืนทีทีล้อมรอบจะค่อยๆลาดลง อีกทงัรายล้อม

ด้วยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนทีจะ

สามารถเห็น ต้นลาเวน เดอร์จํ านวนกว่า 150,000 ต้น 

ล้อมรอบรูปปันพระพุทธรูปซึงเป็นการผสมผสานทีลงตัว

ระหวา่งสถาปัตยกรรมทีมนษุย์สร้างขึนกบัความงดงามจาก

ธรรมชาติจากนันพาทุกท่านช้อปปิงที มิตซุยเอาท์เลท 

แหล่งเลือกซือสิงของและเสือผ้าแฟชัน ภายในแบ่งเป็น

ร้านค้าต่างๆมากมาย มีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ 

เครืองสําอางค์ เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จาก

หลากหลายแบรนด์ชันนําให้ท่านเลือกซือ  ( เพือไม่ใ ห้

เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซือสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็น

ตามอัธยาศัย) 

เข้าพกัโรงแรม  Kitahiroshima Classe Hotel หรือเทียบเท่า  ( B / L / - )  

เชิญท่านลองอาบนําแร่ทีขนึชือของฮอกไกโด เพอืความผ่อนคลายเพราะชาวญีปุ่นมีความ

เชือว่าในนาํแร่นันมีแร่ธาตุซึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขนึ 

 

วันอังคารท ี16 ก.ค. 62 ชิโตเช่ - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 

เมือได้เวลาอนัสมควรแล้วนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบินชิโตเซ ่( B / - / - ) 

10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบนิชิโตเซด้่วยเทียวบนิ TG 671  

15.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

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

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 

เดก็อายุตาํกว่า  ปี 

(มีเตียง) 

เดก็อายุตาํกว่า  ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดียวเพมิ 

11 – 16 ก.ค.  59,999 54,999 49,999 11,000 

 กรุ๊ปออกเดนิทางขันตาํ 20 คน ในกรณีทกีรุ๊ปตาํกว่า 20 คน จะมีการเปลียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีรวม: 

1. คา่ตวัเครืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. คา่รถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมทีพกัตามรายการทีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 
4. คา่อาหารตามรายการทีระบ ุ
5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซงึสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากนําหนกั

หรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าทีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินทีเคาน์เตอร์เช็คอิน 
7. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินท่านละ , ,  บาท ในกรณีทีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ทีอายไุม่เกิน  ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเนืองจากอบุตัิเหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ ,  บาท (สําหรับผู้ ทีอายไุมเ่กิน  ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเนืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดินทางทีมีอายเุกิน  ปี 

 
อัตรานีไม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ทีจา่ย  เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิม  เปอร์เซ็นต ์
3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 
4. คา่ใช้จ่ายส่วนตวัอืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เครืองดืม ฯลฯ 

 
เงอืนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือ เลือนหรือ
เปลียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีทีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีทีมีการขึนราคาค่าตวัเครืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลียนได้ปรับขึนในชว่งใกล้วนัทีจะเดนิทาง 
 

 
การสาํรองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 
2. ส่วนทีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนนัจะถือว่าการสํารอง

การเดนิทางนนัถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการยดึบางส่วนเป็นคา่ดําเนินการ 
3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญีปุ่ น อาจเจอ

ปัญหารถติด นักท่องเทียวหนาแน่นตามสถานทีท่องเทียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารทีมีคนมาใช้บริการ       
กันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารทีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทังในช่วงฤดูหนาว
ท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า  วนั คืนเงิน เต็มจาํนวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกว่า  –  วนั คืนเงิน ครึงหนึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกว่า  วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทงัสิน 
 ยกเว้นกรณีทีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตวัเครืองบิน คา่แลนด์ เพือเตรียมการจดันําเทียว ก่อนนกัท่องเทียวจะมีการ
แจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัชําระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนทีจะคืนให้นกัทอ่งเทียวได้ เชน่ เทียวบนิพิเศษ  
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดเนืองจากค่าตวัเป็นการเหมา
จา่ยในเทียวบนินนัๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีทท่ีานถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคน
เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเทียว หากทา่นไมใ่ช้บริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือวา่ท่านสละสิทธิ
และไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตวัเครืองบินขากลบัซงึยงัไมไ่ด้ใช้นนั ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาต ิ    

การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเทียวบิน การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิในการปรับเปลียนรายการท่องเทียวตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาวะของ     

สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญีปุ่ น            

การนําสิงของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤต ิ
ทีส่อไปในทางเสือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

รายการและราคาอาจมีการเปลียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัวโดยสารเครืองบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตัวและภาษีนาํมัน และอืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง 


