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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น สมัผสัควำมงำมของเกำะฮอกไกโด  
โดยสำยกำรบินไทย 

 

โนโบริเบทสึ  เมอืงทีม่แีหล่งน ้ำพุรอ้นธรรมชำตทิีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งของเกำะฮอกไกโด, นัง่
กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ ฟารม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีำยพนัธุพ์ืน้เมอืงของฮอกไกโดไมว่่ำ
จะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตวั, เพลดิเพลนิกบัควำมน่ำรกัของ
ขบวนพำเหรดนกเพนกวนิ ณ นิกเซ่มารีนพารค์, และพบควำมมหศัจรรยแ์ละน่ำ
เกรงขำมของธรรมชำตทิี ่จิโกกดุานิ หรอืหุบผำนรก ซึง่ยงัคงมคีวนัพวยพุ่งจำก
น ้ำพุรอ้นและบ่อโคลนเดอืด 

โทยะ ทะเลสาบโทยะ ชมควำมงำมอนัน่ำทึง่ของเกำะกลำงทะเลสำบทีเ่กดิจำกกำรปะทุ
ของภเูขำไฟเมือ่กว่ำหนึ่งหมื่นปีก่อน  

โอตาร ุ เกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของ คลองโอตาร ุเอกลกัษณ์แห่ง
วถิชีวีติ 2 ฝัง่คลอง ทีย่งัคงกลิน่อำยอำรยธรรมญี่ปุ่ นแต่กลบัสวยงำมดว้ย
สถำปัตยกรรมตะวนัตก, เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี, 
ดื่มด ่ำกบัควำมหวำนของ โรงงานชอ็คโกแลตอิชิยะ ทีจ่ะท ำใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนอยู่
ดนิแดนยโุรป  

ซปัโปโร   สมัผสับรรยำกำศ ตลาดปลา ทีม่อีำหำรทะเลสดๆ ปตูวัใหญ่ หอยหลำกชนิดขำย
มำกมำย, อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนทานูกิ, ซูซูกิโน่และมิตซุย เอาท์เลท็  

พเิศษ!! บฟุเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด 
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ก ำหนดวนัเดินทำง          05-10 / 06-11 / 08-13 ธ.ค. 2560 

วนัแรก            สนำมบินสุวรรณภมิู 

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

23.45น. ออกเดินทำงสู่เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบิน TG670 
 

วนัท่ีสอง            สนำมบินชินชิโตเสะ >> โนโบริเบทสึ >> พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำนิกเซ่มำรีนพำรค์ >> 
                           นัง่กระเช้ำสู่ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ >> หบุเขำนรกจิโกกดุำนิ >> โทยะ 

 
 
 
 
 
 
08.30น.  เดินทำงถึงสนำมบินชินชิโตเสะ เกำะฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำร

ตรวจคนเข้ำเมืองและขัน้ตอนศุลกำกรแแล้ว น ำท่ำนออกเดินทำงสู่เมืองโนโบ
ริเบทสึ น ำท่ำนเขำ้ชม นิกเซ่มำรีนพำรค์ พพิธิภณัฑส์ตัว์น ้ำที่มชีื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ
เกำะฮอกไกโด ท่ำนจะได้พบกบัอควำเรยีมสตัว์น ้ำนำนำชนิดที่มกีำรจดัแสงไฟในตู้เพื่อให้
เขำ้กบัธรรมชำตขิองสตัว์น ้ำและขบัใหส้ตัวน์ ้ำดูเด่นอยู่ภำยในตู้  และโชวค์วำมสำมำรถสตัว์
น ้ำไมว่่ำจะเป็นปลำโลมำ แมวน ้ำฯ ขบวนพำเหรดนกเพนกวนิทีสุ่ดแสนจะน่ำรกั  

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ ฟำรม์หมีโนโบริเบทสึ ชมหมสีำยพนัธุพ์ื้นเมอืงฮอกไกโดไม่ว่ำ

จะเป็นหมสีนี ้ำตำลหรอืหมดี ำมำกกว่ำ 100 ตัว โดยเฉพำะหมสีนี ้ำตำลที่หำได้ยำกใน
ปัจจุบนั ทีพ่บไดท้ี่เกำะฮอกไกโด เกำะซำคำรนิ และหมู่เกำะคูรนิเท่ำนัน้ พบกบักจิกรรมที่
น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น โชวห์มโีลช้งิชำ้ ใหอ้ำหำรหมอีย่ำงใกลช้ดิโดยมเีพยีงกระจกกัน้ระหว่ำง
ท่ำนและหมตีวัใหญ่ที่คอยโบกไมโ้บกมอืเรยีกรอ้งควำมสนใจ และร่วมสนุกกบักำรทำยผล
กำรแข่งวิง่เป็ด เป็นต้น จำกนัน้น ำท่ำนชมควำมมหศัจรรย์ของธรรมชำติที่ จิโกกดุำนิ บ่อ
โคลนเดอืดที่ธรรมชำตไิด้สรำ้งสรรค์ขึน้  ซึ่งเกดิจำกควำมรอ้นใต้พภิพเผำผลำญก ำมะถนั
แลว้พวยพุ่งขึน้มำรวมตวักนัจนเกดิเป็นแอ่งขนำดใหญ่ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่
บรเิวณทะเลสำบโทยะ  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TOYA SUN PALACE หรือระดบัเทียบเท่ำ 



P a g e  | 3 

 

WOW SAPPORO 6DAYS 4NIGHTS BY TG ON DECEMBER 2017 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ ท่ีอดุมไปด้วยแร่ธำตท่ีุมีสรรพคณุในกำร
รกัษำโรคต่ำงๆ ซ่ึงเช่ือกนัว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่แล้วจะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วย
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม            โทยะ >> มิตซุยเอำทเ์ลท็ >> ซปัโปโร >> ศำลเจ้ำฮอกไกโด >> ช้อปป้ิงถนนทำนูกิ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น.  น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองซปัโปโร เมอืงหลวงของเกำะฮอกไกโด ศูนยก์ลำงควำมเจรญิอนัดบั 5 

ของญี่ปุ่ น ผงัเมอืงซปัโปโรมลีกัษณะคล้ำยตำรำงหมำกรุกซึ่งแตกต่ำงจำกบรรดำหมู่บ้ำนและ
เมอืงทัว่ไปในญีปุ่่ น ซึง่ไดร้บัค ำแนะน ำและพฒันำจำกผูเ้ชีย่วชำญชำวอเมรกินั ดงันัน้ผงัเมอืงจงึ
ถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำตำมพื้นฐำนกำรวำงผังเมืองของอเมรกิำ ให้ท่ำนได้อิสระ       
ชอ้ปป้ิงที ่มิตซุยเอำท์เลท ทีม่สีนิคำ้แบรนดเ์นมทีห่ลำกหลำยรำยกำรพรอ้มใจกนัลดรำคำ 
อำทเิช่น COACH, Onitsuka Tiger, Adidas, Nike, Lego, Beam, Tempur, Michael Kors, 
Polo ฯลฯ อกีทัง้ยงัมซีุปเปอรม์ำเกต็บรเิวณด้ำนหน้ำที่ขำยผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตรและ
อำหำรอื่นๆ ทีใ่ชว้ตัถุดบิของเกำะฮอกไกโดอกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ศำลเจำ้ซปัโปโร ในปัจจุบนัเปลีย่นชื่อใหม่เป็น ศำลเจ้ำฮอกไกโด เพื่อให้

สมกบัควำมยิง่ใหญ่ของเกำะฮอกไกโด ซึง่เป็นทีส่ ำหรบัคนทอ้งถิน่ไดก้รำบไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
และเป็นศูนยร์วมจติใจของชำวฮอกไกโด เป็นศำลเจำ้แห่งแรกทีถู่กสรำ้งขึน้ในสมยัทีบุ่กเบกิ
เกำะฮอกไกโด จำกนัน้อสิระใหท้่ำนชอ้ปป้ิงกนัต่อที ่ถนนทำนูกิและซูซูกิโน่ ย่ำนชอ้ปป้ิงที่
รวบรวมร้ำนค้ำต่ำงๆ มำกมำยกว่ำ 200 ร้ำนค้ำเอำไว้ที่นี่ที่เดียว ไม่ว่ำจะเป็นร้ำนขำย
เครื่องส ำอำงค์ ร้ำนสินค้ำแบรนด์เนมมือสอง ร้ำนขำย เสื้อผ้ำ กระเป๋ำและรองเท้ำ 
ร้ำนอำหำรและร้ำนกินดื่มอีกมำกมำยที่เปิดบรกิำรตัง้แต่ช่วงสำยของวันไปจนถึงเวลำ
กลำงคนื เพรำะยำ่นซซูกูโิน่นัน้เป็นแหล่งท่องเทีย่วส ำหรบันกัท่องรำตร ี 

ค ำ่                  อิสระอำหำรค ำ่ ให้ท่ำนเลือกอ่ิมอร่อยได้ตำมอธัยำศยั 
        น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีส่ี            ซปัโปโร >> ตลำดปลำ >> โอตำร ุ>> พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี >> อิออนมอลล ์>>   
                      คลองโอตำร ุ>> โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น ำท่ำนเลอืกชมสนิคำ้สดจำกทะเลที่ ตลำดปลำ พลำดไม่ไดก้บัปยูกัษ์ฮอกไกโดหรอืจะลอง

เมนูซูชแิละซำชมิจิำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ที่พร้อมปรุงใหม่สดๆ ให้ท่ำนได้ลิ้มลองตำมอธัยำศยั 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโอตำร ุหนึ่งในเมอืงโบรำณทีเ่คยเป็นเมอืงท่ำส ำคญัทำงตอน
เหนือของประเทศญี่ปุ่ น ในสมยัก่อนใชใ้นกำรขนถ่ำยสนิค้ำและท ำกำรประมง โดยเฉพำะ
ปลำเฮอรร์ิง่ จนไดช้ื่อว่ำเป็น Wales of the North ชมควำมสวยงำมและโรแมนตคิของเมอืง
โอตำรุด้วยกำรสรรสร้ำงอย่ำงลงตวัในสไตล์ยุโรป พำท่ำนเพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลงจำก 
พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี โดยมนีำฬกิำไอน ้ำโบรำณตัง้เด่นอยู่หน้ำอำคำรทีถู่กสรำ้งขึน้นำน
นับศตวรรษคู่กบัเมอืงโอตำรุ ส่งเสยีงต้อนรบัท่ำนทุกๆ 15 นำท ีท่ำนจะได้ชมวธิกีำรผลติ
กล่องดนตรแีละเลอืกซือ้กล่องดนตรหีลำกหลำยแบบหลำกหลำยขนำด หรอืแมแ้ต่ออกแบบ
กล่องดนตรขีองคุณเองทีม่เีพยีงชิน้เดยีวในโลก  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย              อสิระชอ้ปป้ิง ที่ อิออน มอลล ์ห้ำงสรรพสนิค้ำที่มสีนิค้ำหลำกหลำยรูปแบบให้ท่ำนได้

เลอืกซื้อ อำทเิช่น ของใช้ภำยในบ้ำน เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอร์มำรเ์ก็ต และ
รำ้นอำหำร จำกนัน้น ำท่ำนเกบ็ภำพควำมประทบัใจกบัววิสุดแสนโรแมนตคิของโกดงัเก่ำที่
สะทอ้นบนผวิน ้ำของ คลองโอตำร ุคลองสำยวฒันธรรมระหว่ำงดนิแดนตะวนัออกและ
ตะวนัตก ผสมผสำนกนัไดอ้ยำ่งลงตวัและท่ำนยงัสำมำรถเลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงจำกรำ้นคำ้
ต่ำงๆ ทีถู่กดดัแปลงมำจำกโกดงัเมือ่สมยัก่อนไดอ้กีดว้ย ไดเ้วลำอนัสมควร พำท่ำนเดนิทำง
กลบัสู่เมืองซปัโปโร เพื่อน ำท่ำนเขำ้ชม โรงงำนชอ็คโกแลต็อิชิยะ แหล่งผลติชอ็คโกแลต
ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ น ดว้ยรปูรำ่งของอำคำรโรงงำนทีต่กแต่งสไตลย์โุรป รวมถงึเหล่ำตุ๊กตำ
ตวัน้อยทีค่อยสรำ้งสสีนัและเรยีกรอยยิม้จำกนกัท่องเทีย่ว จงึท ำใหท้่ำนรูส้กึรำวกบัเดนิอยูใ่น
ดนิแดนแห่งเทพนิยำย ท่ำนสำมำรถเดนิชมและศกึษำประวตัคิวำมเป็นมำของโรงงำนและ
อุปกรณ์กำรผลติยคุแรกเริม่แบบจ ำลองของโรงงำน พรอ้มทัง้เลอืกชมิและเลอืกซือ้ชอ็คโกแล
ตแบบต่ำงๆ ไดต้ำมอธัยำศยั 

 



P a g e  | 5 

 

WOW SAPPORO 6DAYS 4NIGHTS BY TG ON DECEMBER 2017 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
พิเศษ!! บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ์ 3 ชนิดช่ือดงัของฮอกไกโด  
ปทูำรำบะ ปขูน ปซููไว และเซท็เครื่องเคียงสไตลญ่ี์ปุ่ น  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีห้ำ          ซปัโปโร - อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองซปัโปโร 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 อสิระเตม็วนัใหท้่ำนไดเ้ดนิทำงท่องเทีย่วและสมัผสับรรยำกำศเมอืงซปัโปโร ชอ้ปป้ิงไดอ้ยำ่ง

เตม็อิม่หรอืจะชมววิทวิทศัน์จำกมมุสงูทีอ่ำคำร JR TOWER (เจอำรท์ำวเวอร)์ เป็นตกึทีส่งู
ทีสุ่ดในเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ตดิกบัสถำนีเจอำรซ์ปัโปโร เป็นทัง้หำ้งสรรพสนิคำ้ โรงแรม โรง
ภำพยนตรแ์ละศูนยอ์ำหำร โดยมจีดุชมววิตัง้อยูท่ีช่ ัน้38 เรยีกว่ำ T38 (Tower Three Eight) 
ทีร่ะดบัควำมสงู 160เมตร จงึมองเหน็ทวิทศัน์เหนือเมอืงซปัโปโรไดก้วำ้งไกลสวยงำมทัง้
กลำงวนัและกลำงคนื โดยเฉพำะยำมค ่ำคนืจะมองเหน็ซปัโปโรทวีทีำวเวอรต์ัง้อยูก่ลำงสวน
โอโดร ิโดยมแีสงไฟจำกกลุ่มตกึยำ่นซูซกูโินะ ส่องสว่ำงทีจ่ดุกลำงเมอืง บรเิวณเดยีวกนัมตีกึ 
ESTA ซึง่ทีช่ ัน้10 เป็นศูนยร์วมรำ้นรำเมน ซึง่มอียู่ประมำณ 10 รำ้น ใหเ้ลอืกชมิอร่อยไมแ่พ้
ตรอกรำเมนในยำ่นซูซกูโิน่ (ไมร่วมตัว๋ขึน้จดุชมววิ) 

เท่ียง - ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรมื้อกลำงวนัและค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม T MARK HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 

 

วนัท่ีหก          ซปัโปโร – สนำมบินชินชิโตเสะ – สนำมบินสุวรรณภมิู 

เช้ำ           รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  หลงัรบัประทำนอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินชินชิโตเสะ 
10.30 น. เหิรฟ้ำเดินทำงกลบัสู่กรงุเทพมหำนคร เท่ียวบิน TG671 
15.30 น. เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดวนัเดินทำง        05-10 ธ.ค. 2560 

 
 

ก ำหนดวนัเดินทำง        06-11 / 08-13 ธ.ค. 2560 

 
หมายเหต ุ

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าว mk’บริษทัฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครือ่งบิน รำคำไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 49,900 25,500 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 45,000 23,000 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 37,500 19,300 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900 9,900 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 46,900 25,800 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 42,300 23,300 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300 19,500 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900 9,900 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร หรอื ระดบัเทยีบเทำ่  
3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนิด ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร 
4. คำ่ใชจ้่ำยของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
5. คำ่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่ำงกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทำ่นละ 1,000,000.- บำท  

ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
** เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัควำมคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่เดยีว ** 

6. คำ่ภำษนี ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหำคม 2560  และทำ่นตอ้งช ำระเพิม่เตมิ ในกรณีที ่
ทำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำงไทย, หนงัสอืเดนิทำงเล่มสเีหลอืงของคนจนีและคำ่แจง้เขำ้-แจง้ออก ส ำหรบัทำ่น 
ทีถ่อืต่ำงดำ้ว 

2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิคำ่อำหำร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด  
4. คำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน: กรณุำช ำระมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท 
และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 30 วนั 

 
กำรยกเลิก: กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร  

มิฉะนัน้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ:  1.  ทำงบรษิัท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบั
สภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และ สำยกำรบนิฯลฯ  โดยทำงบรษิทั ฯ จะค ำนึงถงึประโยชน์
และควำมปลอดภยัของท่ำนเป็นส ำคญัทีสุ่ด ทำงบรษิทั ฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอก
ประเทศ / หำ้มเขำ้ประเทศญี่ปุ่ น / กำรน ำสิง่ของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง 
และควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชำตติ่ำงๆ และกำรยกเลกิเทีย่วบนิ  ซึง่
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ทำงบรษิทัฯ ไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่่ำจ ำนวนทัง้หมด หรอื บำงส่วน  นอกจำกนี้  ทำงบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปลีย่นของ
เงนิสกลุเยน 

 2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตติ่ำงๆ ทำงบรษิทัสำมำรถคนืเงนิมดัจ ำ หรอืค่ำทวัร ์ไดก้็
ต่อเมือ่ทำงสำยกำรบนิ และ โรงแรมทีพ่กัไดท้ ำกำรพจิำรณำคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทำ่นัน้ 

 

บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 


