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AUTUMN IN HOKKAIDO 6D4N 

 
 
 
 

 
VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 
อำซำฮีคำว่ำ  ลิม้รสสุดยอดราเมง็ขึน้ชื่อของเมอืงทีห่มู่บ้ำนรำเมง็, เยีย่มชมเหล่าสตัวต่์างๆ  
   ทีย่กขบวนกนัมาเรยีกรอยยิม้และแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมที่สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ  
   เขา้ชมกระบวนการท าสาเกทีพิ่พิธภณัฑส์ำเกโอโตโกยำม่ำ 
โซอึนเคียว  น ้ำตกกิงกะ น ้ำตกริวเซ น ้าตกสองสายทีไ่หลคู่กนัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 
โอตำร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของคลองโอตำร ุเอกลกัษณ์

แห่งวถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อายอารยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงามดว้ย
สถาปัตยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจากพิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร สกัการะศำลเจ้ำฮอกไกโด ศูนยร์วมจติใจของคนฮอกไกโด ชอ้ปป้ิงสนิคา้ 
แบรนด์ดังที่มิตซุย เอำท์เล็ท ปำร์ค  ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่
มหำวิทยำลยัฮอกไกโด ชมิอาหารทะเลสดๆ ทีต่ลำดปลำ 
ชอ้ปป้ิงย่ำนซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด์ และอสิระเตม็วนั
ในเมอืงซปัโปโร 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 20-25 ตลุำคม 2560  
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วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชิโตเสะ >> อำซำฮีคำว่ำ >> หมู่บ้ำนรำเมง็ >> สวนสตัวอ์ำซำฮียำม่ำ 
                          >> พิพิธภณัฑส์ำเก >> โซอึนเคียว 

 
 
 
 
 
 
 
08.30น. ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองอำซำฮีคำว่ำ เมอืงที่ขึน้ชื่อว่ามโีอโซน
ทีด่ทีีสุ่ดของเกาะฮอกไกโดฝัง่ตะวนัตก เพื่อน าท่านเขา้ชมหมู่บ้ำนรำเมง็ หมู่บ้านทีไ่ด้
รวบรวมเอารา้นราเมง็ชื่อดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิดให้บรกิารครัง้
แรกเมือ่ปีค.ศ.1996 ซึง่ราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาว่านี้เกดิขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
ชาวอาซาฮคีาว่าพยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใช้ความคดิสรา้งสรรค์ในแบบ
ต่างๆ เพื่อใหแ้ตกต่างจากรปูแบบของราเมง็ทีม่อียูก่่อนหน้านี้ จนในทีสุ่ดกเ็ป็นทีย่อมรบั 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หมู่บ้ำนรำเมง็ 
บ่ำย น าท่านเข้าชม สวนสตัว์อำซำฮียำม่ำ สวนสตัว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่ น  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทีห่าชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนี้ยงัถอื
ได้ว่าเป็นต้นแบบของสวนสตัว์ทัง้หมดของญี่ปุ่ น ทัง้ในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากบั
สิง่แวดล้อมได้อย่างกลมกลนืและเนื้อที่อนักว้างใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ  สมัผสั
กบัความน่ารกัของเหล่าสตัว์เมอืงหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิอาทเิช่น “หมขีัว้โลกหนือ”, 
นกเพนกวนิ, นกกระเรยีน, แมวน ้า, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนี ้าตาล และยงัมสีตัว์
น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยยีน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์
สำเก (Otokoyama Sake Museum) ซึง่เป็นสาเกที่มชีื่อเสยีง ในระดบัหวัแถวของญี่ปุ่ น 
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เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้  ได้เวลำสมควรน ำท่ำน
เดินทำงสู่โซอึนเคียว 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ในโรงแรมท่ีพกั 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตุท่ีมี
สรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 
 

วนัท่ีสำม           โซอึนเคียว >> น ้ำตกกิงกะ ริวเซย ์>> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑ ์  
                         กล่องดนตรี >> ซปัโปโร >> ศำลเจ้ำฮอกไกโด 

 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. ออกเดนิทางสู่ น ้ำตกกิงกะ ถูกเรยีกอกีชื่อว่าน ้าตกสเีงนิ เพราะในฤดรูอ้นจะเหน็น ้าไหล

เป็นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย ดูอ่อนช้อยงดงาม จนมผีู้ให้สมญานามว่า    
อนนะดะกิหรอืน ้าตกผู้หญิง ส่วนน ้ำตกริวเซย์ ที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบัสมญานามว่า
โอะโตะโกะดะกิ หรอืน ้ าตกผู้ชาย เพราะลกัษณะของเส้นน ้ าตกที่ใหญ่กว่า เมื่อไหล
ออกมาจากช่องภูผาจงึดแูขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย และไดร้บัคดัเลอืกใหต้ดิอบัดบั 1 ใน 
100 แห่งของน ้ าตกญี่ปุ่ นที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้พร้อมกันจากจุดชมวิว 
จากนัน้น าท่านสู่ เมืองโอตำร ุ

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย โอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบราณทีเ่คยเป็นเมอืงท่าส าคญัทางตอนเหนือของประเทศญีปุ่่ น  

ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และท าการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อ
ว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตารดุ้วยการ
สรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลย์โุรป น าท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมน
ตคิของโกดงัเก่าทีส่ะทอ้นบนผวิน ้าของคลองโอตำร ุคลองสายวฒันธรรมระหว่าง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และท่านยงัสามารถเลอืกซือ้
สนิคา้พืน้เมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทีถู่กดดัแปลงมาจากโกดงัเมือ่สมยัก่อนไดอ้กีดว้ย 
จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมนีาฬกิา 
ไอน ้าโบราณตัง้เด่นอยูห่น้าอาคารทีถู่กสรา้งขึน้นานนบัศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตารุ  
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ส่งเสยีงตอ้นรบัท่านทุกๆ 15 นาท ีท่านจะไดช้มวธิกีารผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้
กล่องดนตรหีลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณ
เองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวง
ของเกาะฮอกไกโด ศูนยก์ลางความเจรญิอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะ
คลา้ยตารางหมากรกุซึง่แตกต่างจากบรรดาหมูบ่า้นและเมอืงทัว่ไปในญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บั
ค าแนะน าและพฒันาจากผูเ้ชีย่วชาญชาวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็น
สีเ่หลีย่มผนืผา้ตามพืน้ฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา น าทา่นเดนิทางสู ่ศำลเจ้ำซปัโปโร 
ในปัจจบุนัเปล่ียนช่ือใหม่เป็น ศำลเจ้ำฮอกไกโด เพือ่ใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะ 
ฮอกไกโด ซึง่เป็นทีส่ าหรบัคนทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศนูยร์วมจติใจของ
ชาวฮอกไกโด 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปูยกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เคร่ืองเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม QUINTESSA HOTEL SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               ซปัโปโร >> ตลำดปลำ >> มิตซุย เอำทเ์ลท็ >> มหำวิทยำลยัฮอกไกโด >>  
                         ท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ >> ช้อปป้ิงทำนุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

 
 
 

 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าท่านชมตลำดปลำ ตลาดที่น าเขา้อาหารทะเล ผกั และผลไมน้านาชนิดทีส่ าคญัของ

เกาะฮอกไกโด แต่ไฮไลตข์องตลาดอยูท่ีอ่าหารทะเลและปฮูอกไกโดอนัเลื่องชื่อ  
เนื้อนุ่มหวานอร่อย อกีทัง้ยงัมซีูชหิน้าต่างๆ มากมาย ที่ทัง้สดและอร่อยให้ท่านเดนิชม  
และเลอืกซือ้ตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านสู่ มิตซุยเอำทเ์ลท อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้
แบรนด์เนมที่หลากหลาย พร้อมใจกันลดราคา อาทิเช่น COACH, Onitsuka Tiger, 
Adidas, Nike ฯลฯ 

เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย ออกเดนิทางสู่ มหำวิทยำลยัฮอกไกโด เพื่อชมความงามและสมัผสับรรยากาศของฤดู

ใบไมเปลีย่นส ีทีม่หาวทิยาลยัฮอกไกโดแห่งนี้ จะมถีนนเสน้เลก็ๆ ทีบ่รเิวณสองขา้งทาง
เรยีงรายไปดว้ยตน้แปะก๊วยทีผ่ลดัสเีป็นสเีหลอืงอรา่ม งดงามจบัตา และเป็นสถานที่
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ยอดนิยมของชาวญีปุ่่ นทีจ่ะมาชมความงามของใบไมเ้ปลีย่นส ี(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ 
หากใบไมย้งัไมเ่ปลีย่นส ีหรอืใบไมร้ว่งแลว้ จะพาทุกท่านไปเดนิเล่นทีส่วนโอโดรแิทน) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1888 
สถาปัตยกรรมของอาคารน้ีถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งเมอืงซปัโปโร ท าใหน้กัท่องเทีย่วชาว
ญีปุ่่ นและต่างชาตริูจ้กักนัอย่างแพรห่ลาย สไตลก์ารสรา้งของโดมแปดเหลีย่มน ามาจาก
ทีท่ าการรฐัแมสซาซเูสททใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิา ผูท้ีอ่อกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิก
ทอ้งถิน่ และสรา้งอาคารนี้โดยใชว้สัดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารทีใ่หญ่และ
สงูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ น และเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับาลเมจ ิแต่ต่อมาถูกไฟไหมท้ าให้
ตอ้งสรา้งขึน้มาใหมใ่นปีค.ศ.1911 ปัจจบุนัถูกอนุรกัษ์ไวใ้หเ้ป็นสมบตัทิีม่คีวามส าคญั
ทางดา้นวฒันธรรม และส าหรบัจดังานเลีย้งตอ้นรบับุคคลทีส่ าคญัทางการเมอืงของ
รฐับาลญีปุ่่ น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ทำนุกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่ ทีร่วบรวมรา้นคา้ต่างๆ 
มากมายกว่า 200 รา้นคา้ เอาไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีวท่องเทีย่วไดต้ัง้แต่หวัค ่าจนถงึเทีย่งคนื 
เพราะเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบันกัท่องราตรอีกีดว้ย 

ค ำ่              อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั                    
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม QUINTESSA HOTEL SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ             ซปัโปโร >> อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
อสิระเตม็วนัใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ปป้ิงได้
อย่างเต็มอิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสูงที่อาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร์ เป็น
ตกึที่สูงที่สุดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทัง้ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจุดชมวิวตัง้อยู่ที่ชัน้38 เรยีกว่า T38 
(Tower Three Eight) ทีร่ะดบัความสูง 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโร
ไดก้วา้งไกลสวยงามทัง้กลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามค ่าคนืจะมองเหน็ซปัโปโร
ทวีทีาวเวอรต์ัง้อยูก่ลางสวนโอโดร ิโดยมแีสงไฟจากกลุ่มตกึยา่นซซููกโินะ ส่องสว่างทีจุ่ด
กลางเมอืงติดๆ กนัมตีึก ESTA ซึ่งที่ชัน้10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมอียู่ประมาณ 
10 รา้น ใหเ้ลอืกชมิอรอ่ยไมแ่พต้รอกราเมนในยา่นซซูกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิ) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม QUINTESSA HOTEL SAPPORO หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหก             ซปัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
หลงัจำกอำหำรเช้ำ ถึงเวลำอนัควรน ำทุกท่ำนสู่ สนำมบินซิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้ำเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
********************************************************************************************************* 

ก ำหนดกำรเดินทำง 18-23 // 20-25 ตลุำคม 2560  

หมำยเหต ุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ

จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำงหรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่

ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนั้นๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 47,900.-  บำท 24,800.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 43,300.-  บำท 22,500.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,900.-  บำท 18,600.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่14 มีนำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 

ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร
เดินทำง 21 วนัท ำกำร 
กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำย

กำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


