SUMMER IN HOKKAIDO
6 Days 4 Nights

อาซาฮีคาว่า

โซอึนเคียว
คามิ คาว่า
บิเอ

โอตารุ

ซัปโปโร

ลิมรสสุดยอดราเม็งขึนชือของเมืองทีหมู่บา้ นราเม็ง, เยียมชมเหล่าสัตว์ต่างๆ
ทียกขบวนกันมาเรียกรอยยิมและแสงแฟลชจากผูเ้ ข้าชมที สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
เข้าชมกระบวนการทําสาเกที พิ พิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
นําตกกิ งกะ นําตกริ วเซ นํ าตกสองสายทีไหลคูก่ นั สวยงามท่ามกลางหุบเขา
สัมผัสประสบการณ์ความหนาวเย็นทีอุณภูม-ิ องศาที ไอซ์ พาวิลเลียน
เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีได้ชอว่
ื า Small town of the
most beautiful hills มีจดุ ชมวิวทางตะวันตกเฉียงเหนือชือ Patchwork
Road ส่วนทางใต้ของเมืองชือ Panorama Road และชมเนินทุง่ ดอกไม้ท ี สวน
ดอกไม้ชิ คิไซ, ชมบ่อนําสีฟ้าทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เมือยามสะท้อน
แสงแดดเกิดเป็ นความงามทีน่ าหลงไหล
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของ คลองโอตารุ เอกลักษณ์
ั
แห่งวิถชี วี ติ 2 ฝงคลอง
ทียังคงกลินอายอารยธรรมญีปุ่นแต่กลับสวยงามด้วย
สถาปตั ยกรรมตะวันตก เพลิดเพลินกับสียงเพลงจาก พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี
เพลิดเพลินกับความสวยงามและกลินหอมของเบเกอรีทีโรงงานช็อคโกแลต
ช้อปปิ งย่านซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลายแบรนด์ และอิสระเต็มวัน
ในเมืองซัปโปโร

พิเศษ !!! บุฟ เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชื อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซไู ว

กําหนดการเดิ นทาง - / - สิงหาคม
วันแรก
. น.
23.45น.
วันทีสอง

. น.

เทียง
บ่าย

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชันที 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ C เพือเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิน
ออกเดิ นทางสู่เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบิน TG670
สนามบินชิ โตเสะ - อาซาฮี คาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า
- พิ พิธภัณฑ์สาเก - โซอึนเคียว

เดินทางถึงสนามบินชิ โตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญีปุ่ น หลังจากผ่านขันตอนการ
ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านออกเดินทางสูเ่ มืองอาซาฮี คาว่า เมืองทีขึนชือว่ามี
ั นตก เพือนํ าท่านเข้าชม หมู่บา้ นราเม็ง
โอโซนทีดีทสุี ดของเกาะฮอกไกโดฝงตะวั
หมูบ่ า้ นทีได้รวบรวมเอาร้านราเม็งชือดัง 8 ร้านในเมืองอาซาฮีคาว่ามาอยู่รวมกัน เปิด
ให้บริการครังแรกเมือปีค.ศ.1996
ซึงราเม็งในสไตล์อาซาฮีคาว่านีเกิดขึนภายหลัง
สงครามโลกครังที 2 ชาวอาซาฮีคาว่าพยายามสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในแบบต่างๆ เพือให้แตกต่างจากรูปแบบของราเม็งทีมีอยู่ก่อนหน้า
นี จนในทีสุดก็เป็ นทียอมรับ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบ่ ้านราเม็ง
นํ าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า สวนสัตว์แห่งนีเปิดขึนเมือปีค.ศ.1967 เป็ นสวน
สัตว์ย อดนิยมอันดับหนึงและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญีปุ่น
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ท่วงท่าอันเป็ นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวทีหาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนียังถือ
ได้ว่าเป็ นต้นแบบของสวนสัตว์ทงหมดของญี
ั
ปุ่น ทังในเรืองของการออกแบบให้เข้ากับ
สิงแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและเนือทีอันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัส
กับความน่ ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชดิ อาทิเช่น “หมีขวโลกหนื
ั
อ”,

นกเพนกวิน, นกกะเรียน, แมวนํ า, ลิงอุรงั อุตงั , เสือดาวหิมะ, หมีสนี ําตาล และยังมีสตั ว์
น้อยใหญ่อกี มากมายทีรอคอยการมาเยียมเยียน จากนันนําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์
สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึงเป็ นสาเกทีมีชอเสี
ื ยง ในระดับแนวหน้ าของ
ญีปุ่น เราจะได้ชมความพิถพี ถิ นั ในการผลิตสาเกทีขึนชือแห่งนี ได้เวลาสมควรนํ าท่าน
เดินทางสู่โซอึนเคียว
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก ณ โรงแรม SOUNKYO TAISETSU หรือระดับเทียบเท่า

คํา

รับประทานอาหารคําในโรงแรมทีพัก
จากนันอิ สระให้ ท่านได้ ผอ่ นคลายกับการแช่นําแร่ธรรมชาติ ทีอุดมไปด้วยแร่ธาตุทีมี
สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชือว่าถ้าได้แช่ นําแร่แล้ว จะทําให้ผิวพรรณ
สวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน

วันทีสาม

โซอึนเคียว - นําตกกิ งกะ ริวเซย์ - คามิ คาว่า - ไอซ์ พาวิ ลเลียน - บิเอ - สวนดอกไม้
ชิ คิไซ - บ่อนําสีฟ้า - ซัปโปโร

เช้า
. น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก
ออกเดินทางสู่ นําตกกิ งกะ ถูกเรียกอีกชือว่านํ าตกสีเงิน เพราะในฤดูรอ้ นจะเห็นนํ าไหล
เป็ นเส้นสีขาวเล็กไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย ดูอ่อนช้อยงดงามจนมีผใู้ ห้สมญานามว่าอนนะ
ดะกิหรือ นํ าตกผูห้ ญิง ส่วนนําตกริวเซย์ ทีอยู่ใกล้ๆ กันก็ได้รบั สมญานามว่าโอะโตะโกะ
ดะกิ หรือนํ าตกผูช้ าย เพราะลักษณะของเส้นนํ าตกทีใหญ่กว่า เมือไหลออกมาจากช่อง
ภูผาจึงดูแข็งแรงเปรียบได้กบั ผูช้ าย และได้รบั คัดเลือกให้ตดิ อับดับ 1 ใน 100 แห่งของ
นํ าตกญีปุ่นทีสวยงาม ท่านสามารถมองเห็นได้พร้อมกันจากจุดชมวิว จากนันนํ าท่านสู่
เมืองคามิ คาว่า เพือชม ไอซ์ พาวิ ลเลียน เมือท่านเดินเข้าไปข้างในก็จะพบทางเดินที
เป็ นเหมือนอุโมงค์นําแข็งและบางจุดเป็ นเหมือนหินงอกหินย้อย
ซึงภายในส่วนนี
อุณหภูมจิ ะอยู่ที -20 องศา แต่ถา้ ต้องการสัมผัสความหนาวเย็นมากกว่านี จะมีถําเล็กๆ
เมือเข้าไปกดปุ่ม จะมีลมพายุกระหนําพัดใส่ ซึงท่านจะสัมผัสกับอุณหภูมทิ ี -40 องศาได้
ในทันที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทียง

บ่าย

ออกเดินทางสู่ เมืองบิเอ เมืองเล็กๆ ทีตังอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ทีได้ชอว่
ื า
“Small town of the most beautiful hills” เป็ นเมืองทีมีเนินเขาสลับซับซ้อนอยูท่ าง
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีจดุ ชมวิวชือ Patchwork Road ส่วนทางใต้ของเมืองมี
Panorama Road ทัง แห่งเป็ นถนนสายเล็กๆ ตัดผ่านฟาร์มดอกไม้ เหมาะสําหรับ
การถ่ายรูปมุมกว้าง
องศา ภาพถ่ายทีออกมาจะมองเห็นเนิน เขา ปกคลุมด้วยฟาร์ม
ดอกไม้สสี นั สวยงาม รวมทังมองเห็นท้องฟ้ากว้างไกล นอกจากนันบางบริเวณถูกจัดทํา
เป็ นทีพักชมวิว มีร้านขายของและห้องนํ าอํานวยความสะดวก แถมปลูกดอกไม้ส สี นั
สดใสบริเวณใกล้เคียงเพือเพิมมูลค่าทางสายตา นํ าท่านเข้าชมเนินดอกไม้สายรุง้ เพือ
ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซทีได้รบั สมญานามว่าเป็ น
Flower Paradise พบกับความงามของดอกไม้ทแข่
ี งกันอวดสีสนั กันเหมือนพรมหลากสี
ทีเบ่งบานพร้อมกันในฤดูรอ้ นของเกาะฮอกไกโด จากนันนํ าท่านชม บ่อนําสีฟ้า (Blue
Pond) ซึงตังอยู่กลางเมืองบิเอะ บนเกาะฮอกไกโด ส่วนความอัศจรรย์ของบ่อนํ าแห่งนี
ก็คอื นํ าในบ่อจะมีสฟี ้ าทีสดและสวย โดยสาเหตุทนํี าในบ่อเป็ นสีฟ้านันก็คอื สาร
อลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์ทเจื
ี อปนอยู่ในนํ าเป็ นจํานวนมากเหมือนกับชันบรรยากาศของ
โลก ทําให้สะท้อนกับแสงขาวกลายเป็ นสีฟ้าออกมาให้เราได้เห็นกัน ซึงอลูมเิ นียมไฮดร
อกไซด์นนมาจากการปะทุ
ั
ของภูเขาไฟโทคาจิดาเคะ และสีฟ้าทีเราได้เห็นนันจะสดมาก
น้อยแค่ไหนก็ขนอยู
ึ ่กบั แสงแดดทีส่องลงมาในวันนันๆ และจุดทีเราไปยืนมองด้วย ได้
เวลาสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลาง
ความเจริญอันดับ 5 ของญีปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะแตกต่างจากบรรดาหมูบ่ า้ น
และเมืองทัวไปในญีปุน่ ซึงได้รบั คําแนะนํ าและพัฒนาจากผูเ้ ชียวชาญชาวอเมริกนั ดังนัน
ผังเมืองจึงถูกออกแบบตามพืนฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ !! บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดชือดังของฮอกไกโด
ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครืองเคียงสไตล์ญีปุ่ น
นําท่านเข้าสูท่ พั
ี ก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันทีสี

ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลต ซัปโปโร - ช้อปปิ งทานุกิ โคจิ และซูซกู ิ โน่
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที พัก
ออกเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึงในเมืองโบราณทีเคยเป็ นเมืองท่าสําคัญทางตอนเหนือ
ของญีปุ่น ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้าและทําการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์รงิ
จนได้ชอว่
ื าเป็ น Wales of the North ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุ

เช้า
. น.

ด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวในสไตล์ยุโรป นํ าท่านเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุด
แสนโรแมนติคของโกดังเก่าทีสะท้อนบนผิวนํ าของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรม
ระหว่างดินแดนตะวันออกและตะวันตกผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และท่านยังสามารถ
เลือกซือสินค้าพืนเมืองจากร้านค้าต่างๆ ทีถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมือสมัยก่อนได้อกี
ด้วย จากนันให้ท่านเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โดยมีนาฬิกาไอ
นําโบราณตังเด่นอยู่หน้าอาคารทีถูกสร้างขึนนานนับศตวรรษคูก่ บั เมืองโอตารุ ส่งเสียงต้อนรับ
ท่านทุกๆ 15 นาที ท่านจะได้ชมวิธกี ารผลิตกล่องดนตรีและเลือกซือกล่องดนตรีหลากหลาย
แบบหลากหลายขนาด หรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองทีมีเพียงชินเดียวในโลก

เที ยง
บ่าย

คํา

วันทีห้ า
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสูโ่ รงงานช็อคโกแล็ตอิ ชิยะ
แหล่งผลิตช็อคโกแลตทีมีชอเสี
ื ยงของ
ญีปุ่น ทีตังอยู่ท่ามกลางสวนดอกกุหลาบและพันธุไ์ ม้นานาชนิดทีเบ่งบานรอการมาเยือน
ของนักท่องเทียวราวกับเดินอยู่ในดินแดนเทพนิยาย และท่านสามารถเดินชมและศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของโรงงานและอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริมแบบจําลองของโรงงาน
พร้อมทังเลือกชิม และเลือกซือช็อคโกแลตแบบต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัปโปโร อิสระให้ท่าน ช้อปปิ ง ทานุกิโคจิ และย่านซูซูกิโน่
ทีรวบรวมร้านค้าต่างๆ มากมายกว่า
ร้านค้า เอาไว้ทนีี ทีเดียวท่องเทียวได้ตงแต่
ั
หัวคํายันดึก เพราะเป็ นแหล่งท่องเทียวสําหรับนักท่องราตรีอกี ด้วย
อิ สระอาหารคํา ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเที ยบเท่ า

ซัปโปโร - อิ สระท่ องเที ยวด้วยตนเองในเมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที พัก
อิ สระเต็มวันให้ท่านได้เดิ นทางท่ องเที ยว สัมผัสบรรยากาศเมืองซัปโปโร และช้อป
ปิ งได้อย่างเต็มอิมหรือ จะชมวิวทิวทัศน์จากมุมสูงทีอาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์
เป็ นตึกทีสูงทีสุดในเมืองซัปโปโร
ตังอยู่ตดิ กับสถานีเจอาร์ซปั โปโร
เป็ นทัง
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร โดยมีจดุ ชมวิวตังอยู่ทชัี น 38

เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ทีระดับความสูง 160เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือ
เมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทังกลางวันและกลางคืน
โดยเฉพาะยามคําคืนจะ
มองเห็นซัปโปโรทีวที าวเวอร์ตงอยู
ั ก่ ลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุม่ ตึกย่านซูซูกิ
โนะ ส่องสว่างทีจุดกลางเมืองติดๆ กันมีตกึ ESTA ซึงทีชัน10 เป็ นศูนย์รวมร้านราเมน
ซึงมีอยูป่ ระมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกโิ น่ (ไม่รวมตัว
ขึนจุดชมวิว)
เที ยง - คํา

อิ สระมือกลางวันและคําตามอัธยาศัย
นํ าท่านเข้าสูท่ พั
ี ก ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดับเทียบเท่า

วันทีหก
เช้า

ซัปโปโร - สนามบินชิ โตเสะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที พัก
หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควรนําทุกท่ านสู่ สนามบินซิ โตเสะ
เหิ นฟ้ าเดิ นทางกลับสู่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเทียวบิน TG671
เดิ นทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ

10.30 น.
15.30 น.



กําหนดการเดิ นทาง - สิงหาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

,

.- บาท

, 00.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,

.- บาท

25,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

38, 00.- บาท

21, 00.- บาท

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

กําหนดการเดิ นทาง - สิงหาคม
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตัวเครืองบิน

ราคาไม่รวมตัวเครืองบิ น

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

,

.- บาท

, 00.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

,

.- บาท

25,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37, 00.- บาท

21, 00.- บาท

สําหรับท่ านที ต้องการพักเดียว เพิ มท่ านละ

9,900.- บาท

9,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครังจะต้ องมีผ้โู ดยสารจํานวน ไม่ตากว่
ํ า ท่ าน ถ้าผู้โดยสารไม่
ครบจํานวนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเลือนการเดิ นทาง หรือเปลียนแปลง
ราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้ าหน้ าที ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาตให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน ๆ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิ ทธิ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริการนี รวม
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
2. ค่าทีพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จา่ ยของมัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน , , .- บาท ทังนี
เป็นไปตามเงือนไขของบริษัทประกัน
***เด็กอายุตากว่
ํ า ปี และผูใ้ หญ่อายุ ปี ขนไป
ึ
จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง
เดียว ทังนีเป็ นไปตามเงือนไขของบริษทั ประกัน***

6. ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที
กรณีททางสายการบิ
ี
นมีการเรียกเก็บเพิม

มีนาคม 2560 และท่านต้องชําระเพิมเติม ใน

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สําหรับท่านทีถือต่างด้าว
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่านํ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเกิ
ี นกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงือนไขการชําระเงิ น : กรุณาชําระมัดจํา ท่ านละ 0,000 บาท และชําระส่วนทีเหลือก่อนการ
เดิ นทาง วันทําการ
การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย

วันทําการ มิฉะนัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนเงินมัดจําทังหมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสําคัญทีสุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญีปุน่ / การนํ าสิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทียวบิน ซึงทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทังหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลียนของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเกิ
ี ดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ
ทางสายการบิน และ โรงแรมทีพักได้ทําการพิจารณาคืนเงินส่วนนันให้แล้วเท่านัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลียนแปลงรายการ ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิ น ราคาอาจเปลี ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทังนี ขึนอยู่กบั อัตราแลกเปลี ยนของเงิ นสกุลเยน

