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HI SAPPORO 5D3N

ขอนำท่ำนเดิ นท ำงสู่ประเทศญี่ป่ ุน สัมผัสคว ำมง ำมของเก ำะฮอกไกโด โดยส ำยก ำรบินไทย
โนโบริ เบทสึ
เมืองที่มแี หล่งน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติท่มี ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด, นัง่
กระเช้ ำไฟฟ้ ำสู่ ฟำร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสำยพันธุพ์ น้ื เมืองฮอกไกโด ไม่
ว่ำจะเป็ นหมีสนี ้ ำตำลหรือหมีดำมำกกว่ำ 100 ตัว, เพลิดเพลินควำมน่ ำรักของ
ขบวนพำเหรดนกเพนกวิน ณ นิ กเซ่ มำรีนพำร์ค, และพบควำมมหัศจรรย์และ
น่ำเกรงขำมของธรรมชำติท่ี จิ โกกุดำนิ หรือหุบผำนรก ซึง่ ยังคงมีควันพวยพุ่ง
จำกน้ำพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ซึง่ เป็ นทีม่ ำของชื่อหุบผำนรก
ทะเลสำบโทยะ
สัมผัสทะเลสำบขนำดใหญ่ ท่เี กิดจำกธรรมชำติ เป็ นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญ
ของฮอกไกโด
โอตำรุ
เก็บภำพควำมประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตำรุ เอกลักษณ์
แห่ ง วีถีชีว ิต 2 ฝั ง่ คลองที่ย ัง คงกลิ่น อำยอำรยธรรมญี่ ป่ ุ น เพลิด เพลิน กับ
เสียงเพลงจำก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โยอิ ชิ

สวนผลไม้ยำมำโมโตะ เก็บและชิมผลไม้สดๆ จำกต้น

ซัปโปโร

ชม อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำ หรือทีร่ จู้ กั กันในนำมทำเนียบอิฐแดง, เดินเล่น
ทีส่ วนโอโดริ , อิสระช้อปปิ้ งทีถ่ นนทำนูกิโคจิ และย่ำนซูซูกิโน่ , ดื่มด่ำกับควำม
หวำนของโรงงำนช็อคโกแลตอิ ชิยะ ทีจ่ ะทำให้คุณรูส้ กึ เหมือนอยูด่ นิ แดนยุโร,
สักกำระศำลเจ้ำฮอกไกโด สถำนทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจของชำวฮอกไกโด, เดินเล่มชม
ตลำดปลำ ทีท่ ำ่ นสำมำรถชิมและช้อปอำหำรทะเลทัง้ แบบสดและแบบแห้ง

พิเศษ !!! ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว
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กำหนดกำรเดิ นทำงวันที่ 7-11กันยำยน // 28กันยำยน – 2ตุลำคม 2560
วันแรก

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ

20.30น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบิ นไทย
เคำน์ เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ โดยเที่ ยวบิ น TG670

23.45น.
วันที่สอง

สนำมบิ นชิ โตเสะ >> โนโบริ เบทสึ >> นัง่ กระเช้ ำสู่ฟำร์มหมีโนโบริ เบทสึ
นิ กเซ่ มำรีนพำร์ค >> จิ โกขุดำนิ >> ทะเลสำบโทยะ

08.30น.

ถึงสนำมบิ นชิ โตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญี่ปนุ่ หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ำนเดิ นทำงสู่ โนโบริ เบทสึ เมืองทีม่ แี หล่งน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติทม่ี ี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด นำท่ำนนัง่ กระเช้ำไฟฟ้ ำสู่ ฟำร์มหมีโนโบริ เบทสึ
ชมหมีสำยพันธุพ์ ้นื เมืองฮอกไกโดไม่ว่ำจะเป็ นหมีสนี ้ ำตำลหรือหมีดำมำกกว่ำ 100 ตัว
โดยเฉพำะหมีสนี ้ ำตำลที่หำได้ยำกในปั จจุบนั ที่พบได้ท่เี กำะฮอกไกโด เกำะซำคำริน
และหมู่เกำะคูรนิ เท่ำนัน้ พบกับกิจกรรมที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้ำ ให้อำหำร
หมีอย่ำงใกล้ชดิ โดยมีเพียงกระจกกัน้ ระหว่ำงท่ำนและหมีตวั ใหญ่ท่ี คอยโบกไม้โบกมือ
เรียกร้องควำมสนใจ และร่วมสนุ กกับกำรทำยผลกำรแข่งวิง่ เป็ ด เป็ นต้น เพื่อเข้ำชม นิ ก
เซ่ มำรีนพำร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ ำที่มชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ท่ำนจะได้
พบกับสัตว์น้ ำนำนำชนิด นำท่ำนชมขบวนพำเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนจะน่ ำรักอย่ำง
ใกล้ชดิ แค่มอื เอือ้ ม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เที่ยง
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บ่ำย

คำ่

นำท่ำนชมควำมแปลกของธรรมชำติ ท่ี จิ โกขุด ำนิ หรือ หุบเขำนรก บ่อโคลนเดือดที่
ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์ข้นึ อุดมไปด้ว ยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจำกควำมร้อนใต้พิภพเผำ
ผลำญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึน้ มำรวมตัวกันจนเกิดเป็ นแอ่ง เชิญท่ำนเลือกหำมุมถูกใจ
บัน ทึก ภำพควำมประทับ ใจและควำมงดงำมของหุ บ เขำนรกแห่ งนี้ จำกนั น้ น ำท่ ำ น
เปลี่ยนบรรยำกำศไปสัมผัสควำมสวยงำมของ ทะเลสำบโทยะ หรือ โทโยโกะ ซึง่ อยู่
ภำยในอุทยำนแห่งชำติชคิ อ็ ทสึ-โทยะ ทะเลสำบแห่งนี้เกิดขึน้ จำกกำรระเบิดของภูเขำ
ไฟเมื่อหลำยแสนปี ทแ่ี ล้ว โดยพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่เป็ นภูเขำสูงต่ ำโดยมีปำกปล่องภูเขำไฟบำง
แห่งทีย่ งั คงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตุได้จำกไอน้ ำร้อนทีพ่ ุ่งออกมำเป็ นควันขำวให้ได้เห็น
กัน ดังนัน้ ที่น่ีจงึ เป็ นแหล่งที่อำบน้ ำแร่แช่ออนเซ็นชัน้ เยี่ยมสำหรับนักท่อ งเที่ยว และ
ทะเลสำบแห่งนี้ยงั ถูกใช้ในกำรจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสำหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551
และยังมีจดุ เด่น คือเกำะกลำงทีผ่ ุดขึน้ กลำงทะเลสำบ
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดับเทียบเท่ ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรในโรงแรมที่พกั
จำกนั น้ อิ สระให้ ท่ ำนได้ ผ่อนคลำยกับกำรแช่ น้ ำแร่ธ รรมชำติ ที่ อุดมไปด้ วยแร่
ธำตุที่ มีส รรพคุณ ในกำรรักษำโรคต่ ำงๆ จึ งเชื่ อว่ ำถ้ ำได้ แช่ น้ ำแร่แล้ ว จะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สำม

ทะเลสำบโทยะ >> โอตำรุ >> คลองโอตำรุ >> พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี >>
เก็บผลไม้ >> โรงงำนช็อคโกแลต >> ซัปโปโร

เช้ำ
08.00น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ โอตำรุ หนึ่งในเมืองโบรำณที่เคยเป็ นเมืองท่ำสำคัญทำงตอนเหนือของ
ญี่ป่ ุน ในสมัยก่อนใช้ในกำรขนถ่ำยสินค้ำและทำกำรประมง โดยเฉพำะปลำเฮอร์รงิ่ จน
ได้ช่อื ว่ำเป็ น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนติคของเมืองโอตำรุด้วย
กำรสรรสร้ำงอย่ำงลงตัวในสไตล์ยุโรป นำท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจกับวิวสุดแสนโร
แมนติคของโกดังเก่ำที่สะท้อนบนผิวน้ ำของ คลองโอตำรุ คลองสำยวัฒนธรรมระหว่ำง
ดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสำนกันได้อย่ำงลงตัว และท่ำนยังสำมำรถเลือกซือ้
สิน ค้ำพื้น เมือ งจำกร้ำนค้ำต่ ำงๆ ที่ถู ก ดัด แปลงมำจำกโกดังเมื่อ สมัยก่ อ นได้อีก ด้ว ย
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คำ่

วันที่สี่

จำกนัน้ ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจำก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนำฬิกำไอ
น้ ำโบรำณตัง้ เด่นอยู่หน้ำอำคำรที่ถูกสร้ำงขึน้ นำนนับศตวรรษคู่กบั เมืองโอตำรุ ส่งเสียง
ต้อนรับท่ำนทุกๆ 15 นำที ท่ำนจะได้ชมวิธกี ำรผลิตกล่องดนตรีและเลือกซือ้ กล่องดนตรี
หลำกหลำยแบบหลำกหลำยขนำด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีม่ เี พียง
ชิน้ เดียวในโลก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ สวนผลไม้ยำมำโมโตะ อิสระให้ท่ำนได้เก็บและชิม ผลไม้สดๆ จำก
ต้นแบบไม่อนั ้ **ชนิดของผลไม้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ปริมำณผลไม้ในสวน
ทำงสวนอำจเปลีย่ นชนิดผลไม้ โดยช่วงเดือนกันยำยนผลไม้จะเป็ น พรุน พลัมและพีช**
จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ โรงงำนช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีม่ ชี ่อื เสียง
ของญี่ป่ นุ ด้วยรูปร่ำงของอำคำรโรงงำนทีต่ กแต่งสไตล์ยุโรป รวมถึงเหล่ำตุ๊กตำตัวน้อย
ที่คอยสร้ำงสีสนั และเรียกรอยยิ้มจำกนักท่องเที่ยว จะทำให้ท่ำนรูส้ กึ รำวกับเดินอยู่ใน
ดินแดนแห่งเทพนิยำย ท่ำนสำมำรถเดินชมและศึกษำประวัตคิ วำมเป็ นมำของโรงงำน
และอุ ปกรณ์ ก ำรผลิต ยุค แรกเริม่ แบบจำลองของโรงงำน พร้อ มทัง้ เลือ กชิมและเลือ ก
ซื้อช็อ คโกแลตแบบต่ ำงๆ ได้ต ำมอัธยำศัย ได้เวลำสมควรนำท่ ำนเดินทำงสู่ ใจกลำง
เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนย์กลำงควำมเจริญอันดับ 5 ของญี่ป่ ุน
ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะแตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและเมืองทัวไปในญี
่
่ป่ ุนซึ่งได้รบั
คำแนะนำและพัฒนำจำกผู้เชี่ยวชำญชำวอเมริกนั ดังนัน้ ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำตำมพืน้ ฐำนกำรวำงผังเมืองของอเมริกำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขำปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื่อดังของฮอกไกโด
ปูทำรำบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปนุ่
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่ำ
ซัปโปโร >> ศำลเจ้ำฮอกไกโด >> สวนโอโดริ >> ที่ทำกำรรัฐบำล(เก่ำ) >>
ตลำดปลำ >> ทำนูกิโคจิ และซูซูกิโน่
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วันที่ห้ำ
เช้ำ
10.30 น.
15.30 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ ศำลเจ้ำซัปโปโร ในปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อใหม่เป็ น ศำลเจ้ำฮอกไกโด
เพื่อให้สมกับควำมยิง่ ใหญ่ของเกำะฮอกไกโด ซึง่ เป็ นทีส่ ำหรับคนท้องถิน่ ได้กรำบไหว้
สิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์และเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชำวฮอกไกโด จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นทีส่ วนโอ
โดริ สวนสำธำรณะใจกลำงเมืองซัปโปโร สถำนทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของชำวเมือง โดย
หำกเป็ นช่วงฤดูหนำวสวนสำธำรณะนี้จะถูกเปลีย่ นเป็ นสถำนทีจ่ ดั งำนเทศกำลหิมะทีม่ ี
ชื่อเสียง จำกนัน้ นำท่ำนชม อำคำรที่ทำกำรรัฐบำลเก่ำหรือทำเนียบอิฐแดง สร้ำงขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1888 สถำปั ตยกรรมนี้ถอื เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์กำรสร้ำงของโดม
แปดเหลีย่ มนำมำจำกรัฐแมสซำชูเสทท์ สหรัฐอเมริกำ ใช้อฐิ ในกำรก่อสร้ำงประมำณ 2.5
ล้ำนก้อน ผูท้ อ่ี อก แบบอำคำรนี้เป็ นสถำปนิกท้องถิน่ และใช้วสั ดุภำยในประเทศ อำคำร
นี้เคยเป็ นอำคำรทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ในสมัยก่อนและเป็ นสัญลักษณ์ของรัฐบำลเม
จิ ต่อมำถูกไฟไหม้ทำให้ตอ้ งสร้ำงขึน้ มำใหม่ในปี ค.ศ.1911 ปั จจุบนั ได้อนุ รกั ษ์ไว้เป็ น
สมบัตทิ ำงวัฒนธรรมและใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทำงกำรเมืองของรัฐ บำลญีป่ ่ นุ
อิ สระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเลือกชมสินค้ำสดจำกทะเลที่ ตลำดปลำ พลำดไม่ได้กบั ปูยกั ษ์ฮอกไกโดหรือจะ
ลองเมนูซชู ิ ซำชิมจิ ำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ทีพ่ ร้อมปรุงใหม่ให้ท่ำนได้ลม้ิ ลองตำมอัธยำศัย
จำกนัน้ อิสระให้ท่ำนช้อปปิ้ งกันต่อทีถ่ นนทำนูกิโคจิ และย่ำนซูซูกิโน่ ย่ำนช้อปปิ้ งทีร่ วบรวม
ร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 ร้ำนค้ำเอำไว้ทน่ี ่ีทเ่ี ดียว เทีย่ วได้ตงั ้ แต่หวั ค่ำยันดึก เพรำะเป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วสำหรับนักท่องรำตรี
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่ำ

ซัปโปโร >> สนำมบิ นชิ โตเสะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังจำกอำหำรเช้ำ นำทุกท่ำนสู่ สนำมบิ นชิ โตเสะ
เหิ นฟ้ ำเดิ นทำงกลับสู่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบิ น TG671
เดิ นทำงถึงสนำมบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภำพ
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กำหนดกำรเดิ นทำงวันที่ 7-11 กันยำยน // 28กันยำยน-2ตุลำคม 2560
อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิ น

รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

39,500.- บำท

23,000.- บำท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,900.- บำท

20,900.- บำท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,900.- บำท

17,500.- บำท

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.- บำท

9,900.- บำท

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
จำนวนดังกล่ำว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. กำรผ่ำนด่ ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้ รบั กำรอนุญำติ ให้ เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่ำตั ๋วโดยสำรเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร หรือ ระดับเทียบเท่ำ
ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บำท ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ควำมคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่ำภำษีน้ำมัน ทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนำคม 2560 และท่ำนต้องชำระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่
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อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย, หนังสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่ำแจ้งเข้ำ แจ้งออก
สำหรับท่ำนทีถ่ อื ต่ำงด้ำว
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิ ค่ำอำหำร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
5. ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ ำนละ 10,000 บำท และชำระส่วนที่เหลือก่อนกำร
เดิ นทำง 21 วันทำกำร
กำรยกเลิ ก : กรุณำแจ้งล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
กำรคืนเงินมัดจำทัง้ หมด
หมำยเหตุ :
1. ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภำพ
อำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และ สำยกำรบินฯลฯ โดยทำงบริษทั ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัยของท่ำนเป็ นสำคัญทีส่ ุด ทำงบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำ
ประเทศญี่ป่ นุ / กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชำติต่ำงๆ และกำรยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทำงบริษทั ฯ ไม่อำจคืนเงินให้
ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทัง้ หมด หรือ บำงส่วน นอกจำกนี้ ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตรำแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ ำงธรรมชำติต่ำงๆ ทำงบริษทั สำมำรถคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่
ทำงสำยกำรบิน และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทำกำรพิจำรณำคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่ำนัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง
โรคระบำด และสำยกำรบิ น รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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