HI SAPPORO 6D 4N BY TG
นําทานเดินทางสูประเทศญี่ปุน สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย
โนโบริเบทสึ
ทะเลสาบโทยะ
ภูเขาไฟโชวะ

รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแหงเกาะฮอกไกโด
ชมความงามอันนาทึ่งของเกาะกลางทะเลสาบที่มีลักษณะวงกลม
นั่งกระเชาไฟฟาสูเขาอุสึ (Usuzan Ropeway) เพื่อชมทิวทัศน ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง)
ภูเขาไฟเกิดใหมจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก
ศูนยอนุรักษหมีสีน้ําตาล ชมความนารักและแสนรูของหมีสีน้ําตาลนับรอยตัว ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน
หมูบานไอนุ
สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมแหงเกาะฮอกไกโด
หุบเขาจิโกกุดานิ
พบความมหัศจรรยและนาเกรงขามของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก ซึ่งยังคงมี
ควันพวยพุงจากน้ําผุรอนและบอโคลนเดือด เปนที่มาของหุบผานรก
โอตารุ
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณแหงวีถีชวี ิต
2 ฝงคลองที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุน แตกลับสวยงามดวยสถาปตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลิน
กับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑกลองดนตรี และชมผลงานหลากหลายจาก
โรงงานเปาแกว ที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด, ดื่มด่ํากับความหวานของ โรงงานช็อคโกแลต
(Ichiya Chocolate Factory) ที่จะทําใหคุณรูสึกเหมือนอยูดินแดนยุโรป สถาปตยกรรมอันสวยงาม
และสวนดอกกุหลาบที่เบงบานรอการมาเยือน
ซัปโปโร
สวนสาธารณะโอโดริ , เก็ บ ภาพสั ญ ลั ก ษณ ป ระจํ าซั ป โปโร อาคารที่ ทํ า การรั ฐ บาลเก า หรื อ
ทําเนียบอิฐแดง ชมความงามของสถาปตยกรรมสไตลอเมริกันตะวันตก หอนาฬิกาโบราณ
ชอปปง ยานซูซูกิโนและทานุกิ เพลินตากับสินคามากมายหลายแบรนด ชมตลาดปลายามเชา
เลือกชอปเลือกชิมอาหารทะเลสด ๆ

พิเศษ !! บุฟเฟตขาปูยักษ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

กําหนดวันเดินทางป 2557

วันแรก
20.30น.
23.45น.
วันที่สอง
08.30น.

เที่ยง
บาย

เมษายน

03-08 / 04-09 / 05-10 / 06-11 / 16-21 / 17-22 /
19-21 / 22-27 / 26 Apr - 01 May / 27 Apr - 02 May /
28 Apr - 03 May / 29 Apr - 04 May / 30 Apr - 05 May

กรุงเทพฯ - สนามบินซิโตเซ
พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคานเตอร D
เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน
ออกเดินทางสู สนามบินซิโตเซ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG 670
ซิโตเซ - หมูบานไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - ขึ้นกระเชาชมภูเขาไฟโชวะ - ศูนยอนุรักษหมี - จิโกคุดานิ
โนโบริเบทสึ
เดินทางถึงสนามบินซิโตเซ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศญี่ปุนแลว นําทานเดินทางสู หมูบานไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผาพื้นเมืองดั้งเดิมชาว
ญี่ปุนชมบานแบบพื้นเมืองและการดํารงชีวิตของชาวไอนุ ปจจุบันจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑชนพื้นเมืองไอนุ แสดง
วิถีชีวิต เรื่องราวความเปนมาของชนเผา ขาวของเครื่องใช อาวุธในการลาสัตว การแสดงการเตนระบําตาง ๆ
พิพิธภัณฑแหงนี้ ตั้งขึ้น ในป1976 เปนลักษณะพิพิธภัณฑกลางแจง ไดจัดแบงโซนจัดแสดงออกเปนสองโซน
คือ โซนสมัยใหม และโซนโคตัน สําหรับโซนโคตัน ไดจัดแสดงและจําลองขาวของในอดีตที่มีอยูประจําบาน
(ภาษาไอนุเรียกบานวาชิเซ) ของชาวไอนุ เชน พุ (ที่เก็บอาหาร) เพเพเรเซซี (กรงเลี้ยงลูกหมี) ชิพุ (เรือที่ทํา
ดวยไมตนเดียว) จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาปโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยูภายในอุทยานแหงชาติ
ชิค็อทสึ-โทยา ทะเลสาปแหงนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปที่แลว โดยพื้นที่สวนใหญ
เปนภูเขาสูงต่ําโดยมีปากปลองภูเขาไฟบางแหงที่ยังคงคุกรุนอยู โดยสังเกตุไดจากไอน้ํารอนที่พุงออกมาเปน
ควัน ขาวใหไ ดเห็ นกัน ดัง นั้น ที่นี่จึ งเป น แหลงที่ อาบน้ําแรแช ออนเซ็น ชั้น เยี่ยมสําหรับนั กทอ งเที่ ยว และ
ทะเลสาบแหงนี้ยังถูกใชในการจัดประชุมกลุมประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อป 2551 และยังมีจุดเดน คือ
เกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเชาไฟฟา (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน ภูเขาไฟโชวะ (โชวะชินซัง)
ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในป 1943 (หรือปโชวะของญี่ปุน ซึ่งเปนที่มาของชื่อเรียก
ภูเขาไฟโชวะ) ระเบิดประทุติดตอกันนานถึง 2 ป และเมื่อลาวาเย็นลงจับตัวแข็งขึ้นกลายเปนภูเขาสูงถึง 400
เมตร ดังเห็นไดในปจจุบัน จากนั้นเดินทางสู สวนหมีโชวะชินซัง เพื่อชมความนารักฉลาดแสนรูของหมีสี
น้ําตาลนับ 100 ตัว ที่ใกลสูญพันธุและหาดูไดยาก ในญี่ปุนนี้จะพบเฉพาะบนเกาะฮอกไกโดเทานั้น ชาวไอนุ
เชื่อกันวาหมีสีน้ําตาลนี่ถือเปนสัตวเทพเจาของพวกเขาอีกดวย และพบกับความมหัศจรรยและนาเกรงขาม
ของธรรมชาติที่ จิโกกุดานิ หรือ หุบผานรก ซึ่งยังคงมีควันพวยพุงจากน้ําผุรอนและบอโคลนเดือด เปนที่มา
ของหุบผานรก ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู โนโบริเบทสึ รับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศขึ้นชื่อ
แหงเกาะฮอกไกโด
นําทานเดินทางสูที่พัก ณ โรงแรม YUMOTO NOBORIBETSU หรือระดับเทียบเทา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรมที่พัก
อิสระใหทานชอปปงที่ยานโกคุราคุ ที่เต็มไปดวยรานคาขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ผาทอมือ
สินคาแกะสลัก เครื่องแกวฯลฯ จากนั้นอิสระใหทานไดผอนคลายกับการแชน้ําแรธรรมชาติ ที่อุดม
ไปดวยแรธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆ จึงเชื่อวาถาไดแชน้ําแรแลว จะทําใหผิวพรรณ
สวยงามและชวยใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม

โนโบริเบทสึ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑกลองดนตรี - โรงงานเปาแกว - โรงงานช็อคโกแลต
ชอปปงจัสโก อิออน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเปนเมืองทาสําคัญทางตอนเหนือของญีป่ ุน
(ในสมัยกอนใชในการขนถายสินคา และทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอรริ่ง จนไดชื่อวาเปน Wales of the
North) ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุดวยการสรรสรางอยางลงตัวในสไตลยุโรป จากนั้นนํา
ทานเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเกาที่สะทอนบนผิวน้ําของ คลองโอตารุ (คลอง
สายวัฒนธรรมที่ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันไดอยางลงตัว) และทานยังสามารถเลือกซื้อ
สินคาพื้นเมืองจากรานคาตาง ๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยกอนไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑกลองดนตรี สงเสียงตอนรับทานตั้งแตกาวแรกทุก ๆ 15 นาที จาก
เสียงระฆังของหอนาฬิกาที่ตั้งเดนอยูหนาอาคารที่ถูกสรางขึ้นนานนับศตวรรษคูกับเมืองโอตารุ ทานจะไดชม
วิธีการผลิตกลองดนตรีและเลือกซื้อกลองดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาด หรือแมแตออกแบบกลอง
ดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก และตระการตากับ โรงงานเปาแกว ใหทานชมความสวยงามของ
แกวหลากสีสันดังอยูในโลกของจินตนาการ พรอมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑจากแกวเปา ที่สองแสงแวววาว ราว
คริสตัลราคาแพง แตราคากลับยอมเยา หรือจะเลือกเปาแกวดวยฝมือของคุณเอง โดยมีผูเชี่ยวชาญคอย
ชวยเหลือ จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แหลงผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน
ที่ตั้งอยูทามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุไมนานาชนิดที่เบงบานรอการมาเยือนของนักทองเที่ยวราวกับเดิน
อยูในดินแดนเทพนิยาย และทานสามารถเดินชมและศึกษาประวัติความเปนมาของโรงงานและอุปกรณการ
ผลิตยุคแรกเริ่มแบบจําลองของโรงงาน พรอมทั้งเลือกชิม และเลือกซื้อช็อคโกแลตแบบตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย
อิสระใหทานเลือกซื้อของฝาก สินคา ผลิตภัณฑทองถิ่นจาก “จัสโก อิออน”
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูท ี่พัก ณ โรงแรม OTARU GRAND หรือระดับเทียบเทา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

วันที่สี่

โอตารุ - ซัปโปโร - ตลาดปลายามเชา - ที่ทําการรัฐบาลเกา - สวนสาธารณะโอโดริ - หอนาฬิกา
ศาลเจาซัปโปโร - มิตซุย เอาทเล็ต - ชอปปงซูซูกโิ น & ทานูกิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนยกลางความเจริญอันดับ 5 ของญีป่ ุน ผัง
เมืองซัปโปโรมีลักษณะคลายตารางหมากรุกซึ่งแตกตางจากบรรดาหมูบานและเมืองทั่วไปในญี่ปุนซึ่งไดรับ
คําแนะนําและพัฒนาจากผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนัน้
ผังเมืองจึงถูกออกแบบเปนสี่เหลี่ยมผืนผาตาม

เที่ยง
บาย

ค่ํา

พื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นําทานเลือกชมสินคาสดจากทะเลที่ ตลาดปลา พลาดไมไดกับปูยักษฮ
อกไกโดหรือจะลองเมนูซูชิจากรานคาตางๆ ที่พรอมปรุงใหมสดๆ ใหทานไดลิ้มลองตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานชม อาคารที่ทําการรัฐบาลเกา หรือทําเนียบอิฐแดง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1888 สถาปตยกรรมนี้ถือเปน
สัญลักษณของเมืองซัปโปโร สไตลการสรางของโดมแปดเหลี่ยมนํามาจากรัฐแมสซาชูเสทท สหรัฐอเมริกา ใช
อิฐในการกอสรางประมาณ 2.5 ลานกอน ผูทอี่ อกแบบอาคารนี้เปนสถาปนิกทองถิ่น และใชวัสดุ
ภายในประเทศ อาคารนี้เคยเปนอาคารที่ใหญและสูงที่สดุ ในญี่ปุน และเปนสัญลักษณของรัฐบาลเมจิ ตอมาถูก
ไฟไหมทําใหตอ งสรางขึ้นมาใหม ในป ค.ศ. 1911 ปจจุบันไดอนุรักษไวเปนสมบัติทางวัฒนธรรม และใช
สําหรับตอนรับบุคคลสําคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุน และชมความสวยงามของ สวนสาธารณะโอโดริ ที่
ไดรับการตกแตงอยางลงตัวดวยน้ําพุและดอกไมนานาพันธุ ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง จากดาน
ตะวันออกไปจรดฝงตะวันตกของตัวเมือง นําทานชม หอนาฬิกาโบราณ สถาปตยกรรมสไตลอเมริกัน
ตะวันตก สรางขึ้นในป 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบงบอกความมี
ชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู ศาลเจาซัปโปโร ในปจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม เปน ศาลเจาฮอกไกโด เพื่อใหสมกับความยิ่งใหญของ
เกาะฮอกไกโด ซึ่งเปนที่สําหรับคนทองถิน่ ไดกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวฮอกไกโด
จากนั้นเดินทางสู มิตซุย เอาทเล็ท แหลงชอปปงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในญี่ปุน ทีร่ วบรวมของแบรนดเนมชั้น
นํา ราคาพิเศษ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK,
Elle, Prada, G2000 เปนตน และสินคาดีราคาพิเศษ อื่นๆ อาทิ เครื่องสําอาง, เสื้อผา, กระเปา, รองเทา เปน
ตน และอิสระใหทานชอปปงตอที่ ซูซูกิโนและทานูกิ รวบรวมรานคาตาง ๆ มากมายกวา 200 รานคาเอาไว
ที่นี่ที่เดียว เที่ยวไดตั้งแตหัวค่ํายันดึก เพราะเปนแหลงทองเที่ยวสําหรับนักทองราตรีอกี ดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! บุฟเฟตขาปูยักษ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตลญี่ปุน
นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม SAPPORO PARK หรือระดับเทียบเทา

วันที่หา

อิสระเต็มวันกับการทองเที่ยวซัปโปโร หรือ ชอปปงที่ เจอาร ทาวเวอร

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันใหทานไดเดินทางทองเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และชอปปงไดอยางเต็มอิ่มหรือจะชมวิว
ทิวทัศน จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอารทาวเวอร เปนตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยูติดกับสถานีเจ
อาร ซัปโปโร เปนทั้งหางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร และศูนยอาหาร โดยมีจุดชมวิวตั้งอยูที่ชั้น 38
เรียกวา T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศนเหนือเมืองซัปโปโรได
กวางไกลสวยงามทั้งกลางวัน กลางคืน โดยเฉพาะยามค่ําคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอรตั้งอยูกลางสวนโอโดริ
โดยมีแสงไฟจากกลุมตึกยานซูซูกิโนะ สองสวางที่จุดกลางเมืองติดๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เปนศูนยรวม
รานราเมน ซึ่งมีอยูประมาณ 10 ราน ใหเลือกชิมอรอยไมแพตรอกราเมนในยานซูซูกิโน (ไมรวมตั๋วขึ้นจุดชม
วิวราคาประมาณ 700-1000 เยน)
อาหารมื้อเทีย่ งและค่ํา เลือกชิมเลือกอรอยจากรานคาตาง ๆ ในเมืองซัปโปโรไดตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูท ี่พัก ณ โรงแรม SAPPORO PARK หรือระดับเทียบเทา

เที่ยง - ค่ํา

วันที่หก
เชา
10.45
15.45

สนามบินซิโตเซ - สุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชา นําทานเดินทางสูสนามบินซิโตเซ
เหิรฟาเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานคร ดวยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กําหนดวันเดินทางป 2557

เมษายน

03-08 / 04-09 / 05-10 / 06-11 / 16-21 / 17-22 /
19-21 / 22-27 / 26 Apr - 01 May / 27 Apr - 02 May /
28 Apr - 03 May / 29 Apr - 04 May / 30 Apr - 05 May

อัตราคาบริการ

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน

ผูใหญราคาทานละ

51,900

26,900

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผูใ หญ

47,000

24,300

เด็ก (ไมเสริมเตียง) พักกับผูใหญ

39,900

20,300

สําหรับทานที่ตองการพักเดี่ยว เพิ่มทานละ

7,900

7,900

หมายเหตุ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 30 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. ในกรณีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งทีเ่ มืองไทย และประเทศญี่ปุน ปฎิเสธไมใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
5. คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุม ครองในวงเงินทานละ 1,000,000.- บาท
** เด็กอายุต่ํากวา 1 ป และผูใหญอายุ 75 ปขึ้นไป จะไดรับความคุมครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว **
6. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 และทานตองชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลมสีเหลืองของคนจีนและ คาแจงเขา แจงออกสําหรับทานที่ถือตางดาว
2. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท เปนตน
3. คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ คาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%

เงื่อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 21 วัน
การยกเลิก :

กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด

หมายเหตุ :

1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของ
ทานเปนสําคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ / หามเขาประเทศญี่ปุน / การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถูกตอง และความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัย
ธรรมชาติตางๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึง่ ทางบริษัทฯ ไมอาจคืนเงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมด หรือ
บางสวน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ไดก็ตอเมือ่ ทางสาย
การบิน และ โรงแรมที่พักไดทําการพิจารณาคืนเงินสวนนัน้ ใหแลวเทานัน้

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

