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       HI SAPPORO 5D3N 
 
 
 
 
 

ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด โดยสำยกำรบินไทย 
โนโบริเบทสึ  เมอืงที่มแีหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิี่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด , นัง่

กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีำยพนัธุพ์ืน้เมอืงฮอกไกโด ไม่
ว่ำจะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตวั, เพลดิเพลนิควำมน่ำรกัของ
ขบวนพำเหรดนกเพนกวนิ ณ นิกเซ่มำรีนพำรค์, และพบควำมมหศัจรรยแ์ละ
น่ำเกรงขำมของธรรมชำตทิี่ จิโกกดุำนิ หรือหบุผำนรก ซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุ่ง
จำกน ้ำพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด ซึง่เป็นทีม่ำของชื่อหุบผำนรก 

ทะเลสำบโทยะ สมัผสัทะเลสำบขนำดใหญ่ที่เกดิจำกธรรมชำติ เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวส ำคญั
ของฮอกไกโด 

โอตำร ุ เก็บภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตำร ุเอกลกัษณ์
แห่งวีถีชีวิต 2 ฝัง่คลองที่ย ังคงกลิ่นอำยอำรยธรรมญี่ปุ่ น  เพลิดเพลินกับ
เสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี  

โยอิชิ   สวนผลไม้ยำมำโมโตะ เกบ็และชมิผลไมส้ดๆ จำกตน้  
ซปัโปโร   ชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำ หรอืทีรู่จ้กักนัในนำมท ำเนียบอฐิแดง, เดนิเล่น

ทีส่วนโอโดริ, อสิระชอ้ปป้ิงทีถ่นนทำนูกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่, ดื่มด ่ำกบัควำม
หวำนของโรงงำนชอ็คโกแลตอิชิยะ ทีจ่ะท ำใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยูด่นิแดนยโุร, 
สกักำระศำลเจ้ำฮอกไกโด สถำนทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของชำวฮอกไกโด, เดนิเล่มชม
ตลำดปลำ ทีท่ำ่นสำมำรถชมิและชอ้ปอำหำรทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้ 

 พิเศษ !!!  ขาปยูกัษ ์3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด ปทูาราบะ ปขูน ปซูไูว 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 7-11กนัยำยน // 28กนัยำยน – 2ตลุำคม 2560 

วนัแรก             สนำมบินสวุรรณภมิู 

20.30น. พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย 
เคำน์เตอร ์C เพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน 

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง           สนำมบินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> นัง่กระเช้ำสู่ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ              
                          นิกเซ่ มำรีนพำรค์ >> จิโกขดุำนิ  >> ทะเลสำบโทยะ 

 
 
 
 
 
 
 
08.30น.  ถึงสนำมบินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจ

คนเข้ำเมืองแล้ว น ำท่ำนเดินทำงสู่ โนโบริเบทสึ เมอืงทีม่แีหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีม่ ี
ชื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด น ำท่ำนนัง่กระเช้ำไฟฟ้ำสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ 
ชมหมสีำยพนัธุพ์ื้นเมอืงฮอกไกโดไม่ว่ำจะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตวั 
โดยเฉพำะหมสีนี ้ำตำลที่หำได้ยำกในปัจจุบนั ที่พบได้ที่เกำะฮอกไกโด เกำะซำคำรนิ 
และหมู่เกำะคูรนิเท่ำนัน้ พบกบักจิกรรมที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น โชวห์มโีลช้งิชำ้ ใหอ้ำหำร
หมอีย่ำงใกล้ชดิโดยมเีพยีงกระจกกัน้ระหว่ำงท่ำนและหมตีวัใหญ่ที่คอยโบกไมโ้บกมอื
เรยีกรอ้งควำมสนใจ และรว่มสนุกกบักำรทำยผลกำรแข่งวิง่เป็ด เป็นต้น เพื่อเขำ้ชม นิก
เซ่ มำรีนพำรค์ พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้ำที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด ท่ำนจะได้
พบกบัสตัว์น ้ำนำนำชนิด น ำท่ำนชมขบวนพำเหรดนกเพนกวนิที่สุดแสนจะน่ำรกัอย่ำง
ใกลช้ดิแค่มอืเอือ้ม  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนชมควำมแปลกของธรรมชำติที่ จิโกขุดำนิ หรอืหุบเขำนรก บ่อโคลนเดือดที่

ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่ก ำมะถนั ซึ่งเกิดจำกควำมร้อนใต้พิภพเผำ
ผลำญก ำมะถนัแล้วพวยพุ่งขึน้มำรวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่ง เชญิท่ำนเลอืกหำมุมถูกใจ
บันทึกภำพควำมประทับใจและควำมงดงำมของหุบเขำนรกแห่งนี้  จำกนัน้น ำท่ำน
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เปลี่ยนบรรยำกำศไปสมัผสัควำมสวยงำมของ ทะเลสำบโทยะ  หรือ โทโยโกะ ซึง่อยู่
ภำยในอุทยำนแห่งชำตชิคิอ็ทสึ-โทยะ ทะเลสำบแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรระเบดิของภูเขำ
ไฟเมื่อหลำยแสนปีทีแ่ลว้ โดยพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นภเูขำสงูต ่ำโดยมปีำกปล่องภูเขำไฟบำง
แห่งทีย่งัคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสงัเกตุไดจ้ำกไอน ้ำรอ้นทีพุ่่งออกมำเป็นควนัขำวใหไ้ดเ้หน็
กนั ดงันัน้ที่นี่จงึเป็นแหล่งที่อำบน ้ำแร่แช่ออนเซ็นชัน้เยี่ยมส ำหรบันักท่องเที่ยว  และ
ทะเลสำบแห่งนี้ยงัถูกใชใ้นกำรจดัประชุมกลุ่มประเทศอุตสำหกรรมหรอื G8 เมื่อปี 2551 
และยงัมจีดุเด่น คอืเกำะกลำงทีผุ่ดขึน้กลำงทะเลสำบ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่ำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรในโรงแรมท่ีพกั 
จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ ท่ีอุดมไปด้วยแร่
ธำตุท่ีมีสรรพคุณในกำรรกัษำโรคต่ำงๆ จึงเช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้
ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
 

วนัท่ีสำม           ทะเลสำบโทยะ >> โอตำร ุ>> คลองโอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >>  
                          เกบ็ผลไม้ >> โรงงำนชอ็คโกแลต  >> ซปัโปโร 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. ออกเดนิทำงสู่ โอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบรำณที่เคยเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงตอนเหนือของ

ญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใช้ในกำรขนถ่ำยสนิค้ำและท ำกำรประมง โดยเฉพำะปลำเฮอรร์ิง่ จน
ได้ชื่อว่ำเป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนตคิของเมอืงโอตำรุด้วย
กำรสรรสรำ้งอย่ำงลงตวัในสไตลย์ุโรป น ำท่ำนเกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโร
แมนตคิของโกดงัเก่ำที่สะทอ้นบนผวิน ้ำของ คลองโอตำร ุคลองสำยวฒันธรรมระหว่ำง
ดนิแดนตะวนัออกและตะวนัตกผสมผสำนกนัไดอ้ย่ำงลงตวั และท่ำนยงัสำมำรถเลอืกซือ้
สินค้ำพื้นเมืองจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่ถูกดัดแปลงมำจำกโกดังเมื่อสมยัก่อนได้อีกด้วย 
จำกนัน้ให้ท่ำนเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑ์กล่องดนตรี โดยมนีำฬิกำไอ
น ้ำโบรำณตัง้เด่นอยู่หน้ำอำคำรที่ถูกสรำ้งขึน้นำนนับศตวรรษคู่กบัเมืองโอตำรุ ส่งเสยีง
ตอ้นรบัท่ำนทุกๆ 15 นำท ีท่ำนจะไดช้มวธิกีำรผลติกล่องดนตรแีละเลอืกซือ้กล่องดนตรี
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หลำกหลำยแบบหลำกหลำยขนำด หรอืแมแ้ต่ออกแบบกล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีง
ชิน้เดยีวในโลก 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนผลไม้ยำมำโมโตะ อสิระให้ท่ำนได้เก็บและชมิผลไมส้ดๆ จำก

ต้นแบบไม่อัน้ **ชนิดของผลไม้อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัปรมิำณผลไม้ในสวน 
ทำงสวนอำจเปลีย่นชนิดผลไม ้โดยช่วงเดอืนกนัยำยนผลไมจ้ะเป็น พรนุ พลมัและพชี** 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลตทีม่ชีื่อเสยีง
ของญี่ปุ่ น ดว้ยรปูร่ำงของอำคำรโรงงำนทีต่กแต่งสไตลย์ุโรป รวมถงึเหล่ำตุ๊กตำตวัน้อย
ที่คอยสรำ้งสสีนัและเรยีกรอยยิ้มจำกนักท่องเที่ยว จะท ำให้ท่ำนรูส้กึรำวกบัเดนิอยู่ใน
ดนิแดนแห่งเทพนิยำย ท่ำนสำมำรถเดนิชมและศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของโรงงำน
และอุปกรณ์กำรผลติยุคแรกเริม่แบบจ ำลองของโรงงำน พร้อมทัง้เลอืกชิมและเลือก
ซื้อช็อคโกแลตแบบต่ำงๆ ได้ตำมอัธยำศัย ได้เวลำสมควรน ำท่ำนเดินทำงสู่ใจกลำง 
เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนยก์ลำงควำมเจรญิอนัดบั 5 ของญี่ปุ่ น 
ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะแตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและเมอืงทัว่ไปในญี่ปุ่ นซึ่งได้รบั
ค ำแนะน ำและพฒันำจำกผู้เชี่ยวชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ ผงัเมอืงจงึถูกออกแบบเป็น
สีเ่หลีย่มผนืผำ้ตำมพืน้ฐำนกำรวำงผงัเมอืงของอเมรกิำ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีส่ี               ซปัโปโร >> ศำลเจ้ำฮอกไกโด >> สวนโอโดริ >> ท่ีท ำกำรรฐับำล(เก่ำ) >> 
                          ตลำดปลำ >> ทำนูกิโคจิและซูซูกิโน่  

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. ออกเดนิทำงสู่ ศำลเจำ้ซปัโปโร ในปัจจบุนัเปลีย่นชื่อใหมเ่ป็น ศำลเจ้ำฮอกไกโด 

เพื่อใหส้มกบัควำมยิง่ใหญ่ของเกำะฮอกไกโด ซึง่เป็นทีส่ ำหรบัคนทอ้งถิน่ไดก้รำบไหว้
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สิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นศูนยร์วมจติใจของชำวฮอกไกโด จำกนัน้น ำท่ำนเดนิเล่นทีส่วนโอ
โดริ สวนสำธำรณะใจกลำงเมอืงซปัโปโร สถำนทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจของชำวเมอืง โดย
หำกเป็นช่วงฤดหูนำวสวนสำธำรณะน้ีจะถูกเปลีย่นเป็นสถำนทีจ่ดังำนเทศกำลหมิะทีม่ ี
ชื่อเสยีง จำกนัน้น ำท่ำนชม อำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเก่ำหรอืท ำเนียบอฐิแดง สรำ้งขึน้ใน
ปีค.ศ.1888 สถำปัตยกรรมนี้ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงซปัโปโร สไตลก์ำรสรำ้งของโดม
แปดเหลีย่มน ำมำจำกรฐัแมสซำชเูสทท์ สหรฐัอเมรกิำ ใชอ้ฐิในกำรก่อสรำ้งประมำณ 2.5 
ลำ้นกอ้น ผูท้ีอ่อก แบบอำคำรนี้เป็นสถำปนิกทอ้งถิน่ และใชว้สัดุภำยในประเทศ อำคำร
นี้เคยเป็นอำคำรทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในญีปุ่่ นในสมยัก่อนและเป็นสญัลกัษณ์ของรฐับำลเม
จ ิต่อมำถูกไฟไหมท้ ำใหต้อ้งสรำ้งขึน้มำใหมใ่นปีค.ศ.1911 ปัจจบุนัไดอ้นุรกัษ์ไวเ้ป็น
สมบตัทิำงวฒันธรรมและใชส้ ำหรบัตอ้นรบับุคคลส ำคญัทำงกำรเมอืงของรฐับำลญีปุ่่ น  

เท่ียง อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่ำย น ำท่ำนเลอืกชมสนิคำ้สดจำกทะเลที่ ตลำดปลำ พลำดไมไ่ดก้บัปยูกัษ์ฮอกไกโดหรอืจะ

ลองเมนูซชู ิซำชมิจิำกรำ้นคำ้ต่ำงๆ ทีพ่รอ้มปรงุใหมใ่หท้่ำนไดล้ิม้ลองตำมอธัยำศยั 
จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงกนัต่อทีถ่นนทำนูกิโคจิและย่ำนซูซูกิโน่ ย่ำนชอ้ปป้ิงทีร่วบรวม
รำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 รำ้นคำ้เอำไวท้ีน่ี่ทีเ่ดยีว เทีย่วไดต้ัง้แต่หวัค ่ำยนัดกึ เพรำะเป็น
แหล่งทอ่งเทีย่วส ำหรบันกัทอ่งรำตร ี

ค ำ่                  อิสระอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีห้ำ              ซปัโปโร >> สนำมบินชิโตเสะ  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
หลงัจำกอำหำรเช้ำ น ำทุกท่ำนสู่ สนำมบินชิโตเสะ 

10.30 น. เหินฟ้ำเดินทำงกลบัสู่สนำมบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยเท่ียวบิน TG671  
15.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ 
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ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี 7-11 กนัยำยน // 28กนัยำยน-2ตลุำคม 2560 

หมำยเหต ุ
1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ

จ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 
2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่

ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทำงบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเท่ำ 
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
4. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. ค่ำประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บำท ทัง้นี้

เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 39,500.-  บำท 23,000.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 35,900.-  บำท 20,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,900.-  บำท 17,500.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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***เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่ำภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่24 มีนำคม 2560 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ใน
กรณทีีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่ำแจง้เขำ้ แจง้ออก 
ส ำหรบัท่ำนทีถ่อืต่ำงดำ้ว 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัอำท ิค่ำอำหำร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรดี ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และ ค่ำภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
5. ค่ำทปิไกด ์และคนขบัรถ 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน  : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำร

เดินทำง 21 วนัท ำกำร 

กำรยกเลิก :   กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

กำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 

หมำยเหต ุ:   

1.  ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัสภำพ

อำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และ สำยกำรบนิฯลฯ  โดยทำงบรษิทั ฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำม

ปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัทีสุ่ด ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ / หำ้มเขำ้

ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง และควำมประพฤตสิ่อไป

ในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตต่ิำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิให้

ท่ำนได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอื บำงส่วน  นอกจำกนี้  ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลง

รำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัรำแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตต่ิำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัร ์ไดก้ต่็อเมือ่

ทำงสำยกำรบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่ำนัน้ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมือง  
โรคระบำด และสำยกำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั 

อตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


