
 

 

SUMMER IN HOKKAIDO 

6 Days 4 Nights 

 
 
 
 
 

อาซาฮีคาว่า  ลมิรสสดุยอดราเมง็ขนึชอืของเมอืงทหีมู่บา้นราเมง็, เยยีมชมเหล่าสตัวต่์างๆ  

   ทยีกขบวนกนัมาเรยีกรอยยมิและแสงแฟลชจากผูเ้ขา้ชมท ีสวนสตัวอ์าซาฮียาม่า  

   เข้าชมกระบวนการทําสาเกท ีพิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกยาม่า 

โซอึนเคียว  นําตกกิงกะ นําตกริวเซ นําตกสองสายทไีหลคูก่นัสวยงามท่ามกลางหุบเขา 

คามิคาว่า  สมัผสัประสบการณ์ความหนาวเย็นทอีุณภูม-ิ องศาท ีไอซ ์พาวิลเลียน 

บิเอ เมอืงเลก็ๆ ทตีงัอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีดช้อืวา่ Small town of the 

most beautiful hills มจุีดชมววิทางตะวนัตกเฉยีงเหนือชอื Patchwork 

Road สว่นทางใตข้องเมอืงชอื Panorama Road และชมเนินทุง่ดอกไมท้ ีสวน

ดอกไม้ชิคิไซ, ชมบอ่นําสีฟ้าทเีกดิขนึเองตามธรรมชาต ิ เมอืยามสะท้อน

แสงแดดเกดิเป็นความงามทน่ีาหลงไหล 

โอตาร ุ เกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตาร ุ เอกลกัษณ์

แห่งวถิชีวีติ 2 ฝงัคลอง ทยีงัคงกลนิอายอารยธรรมญปุ่ีนแต่กลบัสวยงามด้วย

สถาปตัยกรรมตะวนัตก เพลดิเพลนิกบัสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี 

ซปัโปโร  เพลดิเพลนิกบัความสวยงามและกลนิหอมของเบเกอรทีโีรงงานช็อคโกแลต 

ชอ้ปปิงย่านซูซูกิโน่ เพลนิตากบัสนิคา้มากมายหลายแบรนด ์ และอสิระเตม็วนั

ในเมอืงซปัโปโร 

พิเศษ !!!   บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไูว 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง -  / -  สิงหาคม   

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

. น. พร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู ชนัที 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์C เพอืเตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขนัตอนการเชค็อนิ 

23.45น. ออกเดินทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทยีวบนิ TG670 
 

วนัทีสอง           สนามบินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเมง็ - สวนสตัวอ์าซาฮียาม่า 

                          - พิพิธภณัฑส์าเก - โซอึนเคียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

. น. เดนิทางถึงสนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลงัจากผ่านขนัตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านออกเดนิทางสูเ่มืองอาซาฮีคาว่า เมอืงทขีนึชอืวา่มี

โอโซนทดีทีสีดุของเกาะฮอกไกโดฝงัตะวนัตก เพอืนําท่านเขา้ชม หมู่บา้นราเมง็ 

หมูบ่า้นทไีดร้วบรวมเอารา้นราเมง็ชอืดงั 8 รา้นในเมอืงอาซาฮคีาว่ามาอยู่รวมกนั เปิด

ใหบ้รกิารครงัแรกเมอืปีค.ศ.1996 ซงึราเมง็ในสไตลอ์าซาฮคีาวา่นีเกดิขนึภายหลงั

สงครามโลกครงัท ี 2 ชาวอาซาฮคีาวา่พยายามสรา้งเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยใช้

ความคดิสรา้งสรรคใ์นแบบต่างๆ เพอืใหแ้ตกตา่งจากรูปแบบของราเมง็ทมีอียู่ก่อนหน้า

นี จนในทสีดุกเ็ป็นทยีอมรบั 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หมูบ่้านราเมง็ 

บา่ย นําท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า สวนสตัวแ์ห่งนีเปิดขนึเมอืปีค.ศ.1967 เป็นสวน

สตัวย์อดนิยมอนัดบัหนึงและยงัอยู่เหนือสุดของเกาะญปีุ่น ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

ท่วงท่าอนัเป็นธรรมชาตขิองเหล่าสตัวเ์มอืงหนาวทหีาชมไดย้าก และสวนสตัวแ์ห่งนยีงัถอื

ไดว้่าเป็นตน้แบบของสวนสตัวท์งัหมดของญปุ่ีน ทงัในเรอืงของการออกแบบใหเ้ขา้กบั

สงิแวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลนืและเนอืทอีนักวา้งใหญ่ราวกบัอยู่ในธรรมชาตจิรงิๆ สมัผสั

กบัความน่ารกัของเหลา่สตัวเ์มอืงหนาวมากมายอย่างใกลช้ดิอาทเิช่น “หมขีวัโลกหนือ”,  



 

 

 

 

 

 นกเพนกวนิ, นกกะเรยีน, แมวนํา, ลงิอุรงัอุตงั, เสอืดาวหมิะ, หมสีนํีาตาล และยงัมสีตัว์

น้อยใหญ่อกีมากมายทรีอคอยการมาเยยีมเยยีน จากนันนําท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑ์

สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซงึเป็นสาเกทมีชีอืเสยีง ในระดบัแนวหน้าของ

ญปีุ่น เราจะไดช้มความพถิพีถินั ในการผลติสาเกทขีนึชอืแห่งนี ไดเ้วลาสมควรนําท่าน

เดนิทางสู่โซอนึเคยีว 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

คาํ รบัประทานอาหารคาํในโรงแรมทพีกั 

จากนันอิสระให้ท่านได้ผอ่นคลายกบัการแช่นําแรธ่รรมชาติ ทีอดุมไปด้วยแร่ธาตทีุมี

สรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ จึงเชือว่าถ้าได้แช่นําแรแ่ล้ว จะทาํให้ผิวพรรณ

สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึน 
 

วนัทีสาม        โซอึนเคียว - นําตกกิงกะ ริวเซย ์- คามิคาว่า - ไอซ ์พาวิลเลียน - บิเอ - สวนดอกไม้

ชิคิไซ - บอ่นําสีฟ้า - ซปัโปโร 

 

 

 

 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทพีกั 

. น. ออกเดนิทางสู ่นําตกกิงกะ ถูกเรยีกอกีชอืว่านําตกสเีงนิ เพราะในฤดูรอ้นจะเหน็นําไหล

เป็นเสน้สขีาวเลก็ไขวไ้ปมาคลา้ยเสน้ด้าย ดอู่อนช้อยงดงามจนมผีูใ้หส้มญานามวา่อนนะ

ดะกหิรอืนําตกผูห้ญงิ สว่นนําตกริวเซย ์ทอียู่ใกล้ๆ  กนัก็ไดร้บัสมญานามว่าโอะโตะโกะ

ดะก ิ หรอืนําตกผูช้าย เพราะลกัษณะของเสน้นําตกทใีหญ่กว่า เมอืไหลออกมาจากช่อง

ภูผาจงึดูแขง็แรงเปรยีบไดก้บัผูช้าย และได้รบัคดัเลอืกใหต้ดิอบัดบั 1 ใน 100 แห่งของ

นําตกญปีุ่นทสีวยงาม ท่านสามารถมองเหน็ไดพ้รอ้มกนัจากจดุชมววิ จากนนันําท่านสู่

เมืองคามิคาว่า เพอืชม ไอซ ์ พาวิลเลียน เมอืท่านเดนิเข้าไปข้างในก็จะพบทางเดนิที

เป็นเหมอืนอุโมงคนํ์าแข็งและบางจดุเป็นเหมอืนหนิงอกหนิยอ้ย ซงึภายในส่วนนี

อุณหภมูจิะอยู่ท ี-20 องศา แต่ถา้ตอ้งการสมัผสัความหนาวเย็นมากกวา่นี จะมถีําเลก็ๆ 

เมอืเขา้ไปกดปุ่ม จะมลีมพายุกระหนําพดัใส ่ซงึท่านจะสมัผสักบัอุณหภมูทิ ี-40 องศาได้

ในทนัท ี

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

 

 

บา่ย ออกเดนิทางสู ่ เมืองบิเอ เมอืงเลก็ๆ ทตีงัอยู่บรเิวณกลางเกาะฮอกไกโด ทไีด้ชอืว่า 

“Small town of the most beautiful hills” เป็นเมอืงทมีเีนินเขาสลบัซบัซอ้นอยูท่าง

ตะวนัตกเฉียงเหนือ มจีดุชมววิชอื Patchwork Road สว่นทางใตข้องเมอืงม ี

Panorama Road ทงั  แห่งเป็นถนนสายเลก็ๆ ตดัผา่นฟารม์ดอกไม ้ เหมาะสาํหรบั

การถ่ายรปูมมุกวา้ง  องศา ภาพถ่ายทอีอกมาจะมองเหน็เนินเขา ปกคลมุดว้ยฟารม์

ดอกไมส้สีนัสวยงาม รวมทงัมองเหน็ทอ้งฟ้ากวา้งไกล นอกจากนันบางบรเิวณถูกจดัทํา

เป็นทพีกัชมววิ มรี้านขายของและหอ้งนําอํานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไมส้สีนั

สดใสบรเิวณใกลเ้คยีงเพอืเพมิมูลคา่ทางสายตา นําท่านเขา้ชมเนินดอกไมส้ายรุง้ เพอื

ชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซทไีดร้บัสมญานามว่าเป็น 

Flower Paradise พบกบัความงามของดอกไมท้แีข่งกนัอวดสสีนักนัเหมอืนพรมหลากสี

ทเีบง่บานพรอ้มกนัในฤดรูอ้นของเกาะฮอกไกโด จากนันนําท่านชม บอ่นําสีฟ้า (Blue 

Pond) ซงึตงัอยู่กลางเมอืงบเิอะ บนเกาะฮอกไกโด สว่นความอศัจรรยข์องบ่อนําแห่งนี

กค็อื นําในบอ่จะมสีฟ้ีาทสีดและสวย โดยสาเหตุทนํีาในบอ่เป็นสฟ้ีานันกค็อื สาร

อลูมเินียมไฮดรอกไซดท์เีจอืปนอยู่ในนําเป็นจาํนวนมากเหมอืนกบัชนับรรยากาศของ

โลก ทําใหส้ะทอ้นกบัแสงขาวกลายเป็นสฟ้ีาออกมาใหเ้ราไดเ้ห็นกนั ซงึอลูมเินียมไฮดร

อกไซดนั์นมาจากการปะทุของภูเขาไฟโทคาจดิาเคะ และสฟ้ีาทเีราไดเ้ห็นนันจะสดมาก

น้อยแค่ไหนกข็นึอยู่กบัแสงแดดทสีอ่งลงมาในวนันันๆ และจดุทเีราไปยนืมองดว้ย ได้

เวลาสมควรนําท่านเดนิทางสู ่ เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกาะฮอกไกโด ศนูยก์ลาง

ความเจรญิอนัดบั 5 ของญปีุ่น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะแตกต่างจากบรรดาหมูบ่า้น

และเมอืงทวัไปในญปีุน่ซงึไดร้บัคาํแนะนําและพฒันาจากผูเ้ชยีวชาญชาวอเมรกินั ดงันัน 

ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบตามพนืฐานการวางผงัเมอืงของอเมรกิา 

คาํ  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ !! บฟุเฟ่ต์ขาปูยกัษ์ 3 ชนิดชือดงัของฮอกไกโด  

ปูทาราบะ ปูขน ปซููไว และเซ็ทเครืองเคียงสไตล์ญีปุ่น  

นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี               ซปัโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต - 

ซปัโปโร - ช้อปปิงทานุกิ โคจิและซูซูกิโน่ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

. น. ออกเดนิทางสู ่ เมืองโอตาร ุ หนึงในเมอืงโบราณทเีคยเป็นเมอืงท่าสาํคญัทางตอนเหนอื

ของญปีุ่น ในสมยัก่อนใชใ้นการขนถ่ายสนิคา้และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรร์งิ 

จนไดช้อืว่าเป็น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนตคิของเมอืงโอตาร ุ



 

 

 

 

 

 ดว้ยการสรรสรา้งอย่างลงตวัในสไตลยุ์โรป นําท่านเกบ็ภาพความประทบัใจกบัววิสุด

แสนโรแมนตคิของโกดงัเก่าทสีะทอ้นบนผวินําของ คลองโอตาร ุ คลองสายวฒันธรรม

ระหวา่งดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และท่านยงัสามารถ

เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงจากรา้นคา้ต่างๆ ทถีูกดดัแปลงมาจากโกดงัเมอืสมยัก่อนไดอ้กี

ดว้ย จากนันใหท้่านเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจาก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีาฬิกาไอ

นําโบราณตงัเด่นอยู่หน้าอาคารทถูีกสรา้งขนึนานนับศตวรรษคูก่บัเมอืงโอตาร ุ ส่งเสยีงต้อนรบั

ทา่นทุกๆ 15 นาท ี ทา่นจะไดช้มวธิกีารผลติกลอ่งดนตรแีละเลอืกซอืกล่องดนตรหีลากหลาย

แบบหลากหลายขนาด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคณุเองทมีเีพยีงชนิเดยีวในโลก 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสูโ่รงงานช็อคโกแลต็อิชิยะ แหลง่ผลติชอ็คโกแลตทมีชีอืเสยีงของ

ญปีุ่น ทตีงัอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพนัธุไ์มน้านาชนิดทเีบง่บานรอการมาเยอืน

ของนักท่องเทยีวราวกบัเดนิอยู่ในดนิแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดนิชมและศกึษา

ประวตัคิวามเป็นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลติยุคแรกเรมิแบบจําลองของโรงงาน 

พรอ้มทงัเลอืกชมิ และเลอืกซอืช็อคโกแลตแบบต่างๆ ไดต้ามอธัยาศยั ไดเ้วลาอนัสมควร 

นําท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองซปัโปโร อสิระใหท้่าน ชอ้ปปิง ทานุกิโคจิและย่านซูซูกิโน่ 

ทรีวบรวมรา้นคา้ต่างๆ มากมายกว่า  ร้านคา้ เอาไวท้นีีทเีดยีวท่องเทยีวไดต้งัแต่

หวัคาํยนัดกึ เพราะเป็นแหล่งท่องเทยีวสาํหรบันักท่องราตรอีกีดว้ย 

คาํ              อิสระอาหารคํา ตามอธัยาศยั                    

นําท่านเข้าสู่ทีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 
 

วนัทีห้า             ซปัโปโร - อิสระท่องเทียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

อิสระเตม็วนัให้ท่านได้เดินทางท่องเทียว สมัผสับรรยากาศเมอืงซปัโปโร และชอ้ป

ปิงไดอ้ย่างเต็มอมิหรอืจะชมววิทวิทศัน์จากมุมสงูทอีาคาร JR TOWERเจอารท์าวเวอร ์

เป็นตกึทสีูงทสีดุในเมอืงซปัโปโร ตงัอยู่ตดิกบัสถานีเจอารซ์ปัโปโร เป็นทงั

หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม โรงภาพยนตร ์และศูนยอ์าหาร โดยมจีดุชมววิตงัอยู่ทชีนั 38  



 

 

 

 

เรยีกว่า T38 (Tower Three Eight) ทรีะดบัความสงู 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนอื

เมอืงซปัโปโรไดก้วา้งไกลสวยงามทงักลางวนัและกลางคนื โดยเฉพาะยามคาํคนืจะ

มองเห็นซปัโปโรทวีทีาวเวอรต์งัอยูก่ลางสวนโอโดร ิ โดยมแีสงไฟจากกลุม่ตกึย่านซูซูกิ

โนะ สอ่งสวา่งทจุีดกลางเมอืงตดิๆ กนัมตีกึ ESTA ซงึทชีนั10 เป็นศูนยร์วมรา้นราเมน 

ซงึมอียูป่ระมาณ 10 รา้น ให้เลอืกชมิอรอ่ยไม่แพต้รอกราเมนในย่านซูซูกโิน่ (ไมร่วมตวั

ขนึจุดชมววิ) 

เทียง - คาํ  อิสระมือกลางวนัและคาํตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้สูท่พีกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีหก             ซปัโปโร - สนามบินชิโตเสะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพกั 

หลงัจากอาหารเช้า ถึงเวลาอนัควรนําทุกท่านสู่ สนามบินซิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเทียวบิน TG671  

15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ 

 

 
 

 

 

กาํหนดการเดินทาง -  สิงหาคม   

 

 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ , .-  บาท , 00.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท 25,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 38, 00.-  บาท 21, 00.-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 



 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง -  สิงหาคม   

 

หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครงัจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน ไม่ตาํกว่า  ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่

ครบจาํนวนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเลือนการเดินทาง หรือเปลียนแปลง

ราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองในแต่

ละประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาตให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ  ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

1. คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั 

2. คา่ทพีกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทรีะบไุวใ้นรายการ  

4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

5. คา่ประกนัอบุตัิเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสดุไม่เกนิ , , .- บาท ทงันี

เป็นไปตามเงอืนไขของบรษิัทประกนั 

***เดก็อายุตํากวา่  ปี และผูใ้หญ่อาย ุ  ปีขนึไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครงึ

เดียว ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั*** 

6. คา่ภาษนํีามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  มีนาคม 2560 และท่านตอ้งชําระเพมิเตมิ ใน

กรณทีทีางสายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตวัเครืองบิน ราคาไม่รวมตวัเครืองบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ , .-  บาท , 00.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ , .-  บาท 25,900.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37, 00.-  บาท 21, 00.-  บาท 

สาํหรบัท่านทีต้องการพกัเดียว เพิมท่านละ 9,900.-  บาท 9,900.-  บาท 



 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย, หนังสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก 

สาํหรบัท่านทถีอืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นต้น 

3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 

4. คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% 

5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 
 

เงือนไขการชาํระเงิน  : กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 0,000 บาท และชาํระส่วนทีเหลือก่อนการ

เดินทาง  วนัทาํการ 

 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  วนัทาํการ มฉิะนัน ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธใิน

การคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพ

อากาศ การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ  โดยทางบรษิทั ฯ จะคาํนึงถงึประโยชน์และความ

ปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัทสีดุ ทางบรษิัท ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า

ประเทศญปีุน่ / การนําสงิของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิอ่ไป

ในทางเสอืมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทยีวบนิ  ซงึทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิให้

ท่านได ้ไมว่่าจาํนวนทงัหมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลง

ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีเีกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํ หรอืค่าทวัร ์ไดก้ต่็อเมอื

ทางสายการบนิ และ โรงแรมทพีกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนันใหแ้ลว้เท่านนั 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย

การบิน ราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

 


