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เดนิทางวนัที่    13 – 18 ตุลาคม 2558                                       ราคา  55,990.- 
 
วนัที ่1  กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่  
20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข2เคาน์เตอร์ Dโดยสายการบินไทย ซ่ึง

พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 
 

วนัที ่2 ชิโตเซ่ – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หุบผาโซอนุเคยีว 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้
เมืองของประเทศญี่ปุ่ นแลว้นาํท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า เมืองใหญ่อนัดบั 2 รองจากเมือง
ซัปโปโร เป็นเมืองที่เต็มไปดว้ยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดลอ้มไปดว้ยขุนเขา มีแม่นํ้ า
กวา่ 20 สาย อีกทั้งยงัถือวา่เป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกดว้ย  

 ชมความงามของใบไม้เปลีย่นสีบนยอดเขาคุโรดาเกะ 
 ชมโรงงานช็อกโกแลตทีข่ึน้ช่ือของเกาะฮอกไกโด 
 ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีสุ่ดแสนโรแมนตกิ 
 ช้อปป้ิงจุใจ ทีย่่านซูซูกโินะ 
 อิม่อร่อยกบับุฟเฟ่ต์ชาบูและขาปูยกัษ์แบบไม่อั้น 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น 

 



 

JFH_ร่ืนเริงหรรษาฮอกไกโด ชมใบไม้เปลี่ยนสี   2 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ Ramen Village ใหท้่านไดเ้ลือกชิมราเมนตน้ตาํรับ 
บ่าย นาํท่านชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่ นในแต่ละปีจะมีผูเ้ขา้ชม

ความน่ารักของสตัวต่์างๆที่ไม่ไดถู้กกกัขงัในกรงแบบที่ท่านเคยเห็นในสวนสตัวท์ัว่ๆไปถึงกว่า
ปีละ 3 ลา้นคนจากทัว่โลกโดยสวนสตัวแ์ห่งน้ีไดมี้แนวความคิดที่วา่สตัวต่์างๆควรที่จะอาศยัอยู่
ในสภาพแวดลอ้มที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตวน์ั้นๆ ให้ทุกท่านสัมผสัถึงชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของสัตวแ์ต่ละประเภท อาทิ หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพนัธุ์ต่างๆ 
และลิงอุรังอุตงัแสนรู้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวที่ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยาน
แห่งชาติไดเซ็ตสึ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น มีพื้นที่ตั้งแต่ทางใตข้องเมืองอาซาฮิ
คาวา่-คามิกาวา่ ไล่ลงไปทางบิเอะจนถึงฟูราโน่ประกอบดว้ยแนวเทือกเขาสูง ปกคลุมดว้ยหิมะ
แทบตลอดทั้งปี โซอุนเคียวเป็นหุบเขาที่ได้ช่ือว่าสวยงามและตระการตาที่สุดในอุทยาน
แห่งชาติไดเซ็ตสึ มีทั้งนํ้ าตกที่ไหลลงมาจากโตรกผาอนัสูงชนัและมีธารนํ้ าท่ามกลางป่าร่มคร้ึม
ลอ้มรอบดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
 เขา้พกัโรงแรม Sounkaku Grand ( - / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพือ่ความผอ่นคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในนํ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่3  ยอดเขาคุโระดาเกะ (นั่งกระเช้า) – น า้ตกกงิกะ – น า้ตกริวเซย์ – เมืองโจซังเก 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

นําท่านสู่อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซังเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอกไกโด 
ครอบคลุมเน้ือที่กวา่ 2,267.64 ตร.กม.สามารถเที่ยวไดท้ั้ง 4 ฤดู แต่ที่เหมาะกบันกัท่องเที่ยวไทย
มากที่สุดแนะนาํเป็น ฤดูร้อนซ่ึงที่น่ีจะพบดอกไมป่้าหลายพนัธุ์และฤดูใบไมร่้วงทีแ่ห่งน้ีถือเป็น
ไฮไลทท์ี่ไม่ควรพลาด เพราะผนืป่าจะปกคลุมไปดว้ยใบไมสี้แดง สีเหลืองตดักบัสีเขียวของตน้
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สนดูสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แต่สาํหรับอ่ืนๆ เช่น ฤดูหนาวที่น่ีจะหนาวจดัมากชาว
ญี่ปุ่ นนิยมมาเล่นสกีและแช่ออนเซ็นกนั พาท่าน “น่ังกระเช้า” สู่ยอดเขาคุโรดาเกะ (ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) เพือ่ชมความงานบนยอดเขาคุโระดาเกะ(ชั้น5) เม่ือขึ้นถึงยอดเขาก็จะสามารถชม
วิวบริเวณรอบหุบเขาได ้360 องศา พาท่านชมนํ้ าตกที่มีช่ือเสียงสองแห่ง คือ “น ้าตกกิงกะ” 
(Ginga Waterfall) หรือนํ้ าตกแม่นํ้ าสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขวไ้ปมาคลา้ย
เส้นดา้ย และ “น ้าตกริวเซย์” (Ryusei Waterfall) หรือนํ้ าตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่
ออกมาจากซอกผาดูคลา้ยดาวตก ในฤดูหนาวนํ้ าตกทั้งสองจะแขง็ตวั เป็นทศันียภาพที่แปลกตา
ไปอีกแบบหน่ึง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่ น) 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่เมืองโจซังเก ช่ืนชมกบัธรรมชาติของใบไมเ้ปล่ียนสีจากสีเขียวชะอุ่มเป็นสี

เหลือง สีส้มและสีแดงตามลาํดบั (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ปกคลุมไปทัว่ภายใตท้อ้งฟ้าสี
ครามงดงามดัง่ภาพวาดและสามารถมองเห็นใบไมเ้ปล่ียนสีไดม้ากที่สุดในบริเวณแถบน้ี  

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ  โรงแรม (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 
เขา้พกัโรงแรม Jozankei Grand หรือเทียบเท่า ( B / L / D )  
หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ที่ขึ้นช่ือของฮอกไกโด เพือ่ความผอ่นคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมี
ความเช่ือวา่ในนํ้ าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่4 โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – 
พพิธิภณัฑ์เคร่ืองแก้ว 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บา้นอิชิยะซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีช่ือเสียง
ที่สุดของญี่ปุ่ น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซ้ือช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้
เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก” (Shiroi Koibito) ซ่ึงเป็นช็อกโกแลต ที่ขึ้นช่ือที่สุดของที่น่ี
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เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบับรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งดว้ยสวนดอกไมส้วยงาม
สไตลย์โุรป จากนั้นนาํท่านเขา้สู่ เมืองโอตารุ ซ่ึงถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติ
กรวมถึงการตกแต่งของบา้นเรือนนั้น ส่วนใหญ่ไดถู้กออกแบบเป็นสไตลต์ะวนัตกเน่ืองจากใน
อดีตเมืองโอตารุไดรั้บอิทธิพลมาจากการทาํการคา้ระหว่างประเทศญี่ปุ่ นและประเทศในแถบ
ยโุรป  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ชุดอาหารญี่ปุ่ น)  
บ่าย อิสระใหท้่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อนัสวยงามน่าประทบัใจคลอง

โอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่าย
สินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองคร่ึงหน่ึงเป็นถนนสําหรับ
นักท่องเที่ยวแทนโกดงัต่างๆ ซ่ึงเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง และได้
ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนัน่เอง นาํท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซ่ึงมีอายุ
เกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั นาํท่านสู่พิพิธภัณฑ์เคร่ืองแก้ว ชมกรรมวิธีการเป่าแกว้ดว้ยเทคนิคในแบบ
ต่างๆ จึงทาํใหเ้คร่ืองแกว้ที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกนั  

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร (ชุดอาหารทะเล ป้ิง ย่าง เสิร์ฟพร้อมซุปมิโสะ) 
เขา้พกัโรงแรม Grand Park Otaru หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
 
 
 

 
 

วนัที ่5  ซัปโปโร –  ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ซูซูกโินะ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็นศูนยก์ลางความเจริญอนัดบั 
5 ของประเทศญี่ปุ่ น ผงัเมืองซัปโปโรมีลกัษณะคล้ายตารางหมากรุกซ่ึงแตกต่างจากบรรดา
หมู่บา้นและเมืองทัว่ไปในประเทศญี่ปุ่ นโดยการจดัการและการพฒันาได้รับคาํแนะนาํจาก
ผูเ้ช่ียวชาญชาวอเมริกนั ผงัเมืองจึงถูกออกแบบเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ตามพื้นฐานวางผงัเมืองของ
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อเมริกา จากนั้นนาํท่านสู่ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมช่ือ “ศาลเจ้าซัปโปโร” เปล่ียนเพื่อให้สมกบั
ความยิง่ใหญ่ของเมืองฮอกไกโด ศาลเจา้ชินโตน้ีคอยปกปักษรั์กษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมี
ความสงบสุขถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ประวติัศาสตร์อนัยาวนานเก่าแก่นับพนัปีดงัเช่นภูมิภาคคนัโตแต่
ที่น่ีก็เป็นที่สาํหรับใหค้นทอ้งถ่ินไดก้ราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู ่ณ ศาลเจา้แห่งน้ีเพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจสืบไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ชุดอาหารทะเลกระทะร้อน สไตล์ญี่ปุ่ น) 
บ่าย นาํท่านชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซ่ึงในอดีตเคยใชเ้ป็นกองอาํนวยการของขา้หลวง

ใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตวัอาคารภายนอกนั้นได้ใชอิ้ฐแดงเป็นวสัดุในการ
ก่อสร้างทาํให้ดูแลว้สวยแปลกตา ปัจจุบนัภายในตึกไดจ้ดัเป็นพิพิธภณัฑท์ี่รวมรวบเร่ืองราว
ประวติัความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกดว้ย 
ผา่นชมหอนาฬิกา ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ประจาํเมืองโดยนอกจากจะใชบ้อกเวลาเที่ยงตรงแลว้ 
ยงัเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเร่ืองราวและวฒันธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนัรวมเวลากว่า 
100 ปี หอนาฬิกาแห่งน้ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1878 ซ่ึงเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่ นเลยก็
ว่าได้ จากนั้ นนําท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตวัยาวจากตะวนัออกไป
ตะวนัตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร ผูค้นส่วนใหญ่ใชเ้วลาเพื่อมาพกัผ่อนหยอ่นใจหรือจดังาน
ประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งน้ี นาํท่านเดินทางสู่ย่านซูซูกิโนะ ยา่นชอ้ปป้ิงที่แสนคึก
คร้ืนของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเส้ือผา้แบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์
ญี่ปุ่ นและร้านอาหารสไตล์ตะวนัตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่นอีกทั้งยงัเป็นจุดนัดพบยอด
นิยมของวยัรุ่นชาวญี่ปุ่ นอีกแห่งหน่ึงดว้ย ท่านสามารถเที่ยวชมไดอ้ยา่งไม่รู้จกัคาํว่าเบื่อกนัเลย
ทีเดียว  

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ  ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบูหมู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้น) 
เขา้พกัโรงแรม Sapporo Grand หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
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วนัที ่6  ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ    
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่  
10.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ยเที่ยวบิน TG 671  
16.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

13 – 18 ต.ค. 58 55,990 52,990 49,990 6,500 
 

    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาํหรับผูท้ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานี้ไม่รวม: 

1.  ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์  
2.  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต์  
3.  ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 
2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 1,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ
นําส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

 รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋โดยสารเคร่ืองบิน, ค่าธรรมเนียมของ
ตัว๋และภาษีน า้มนั และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


