ตื่นตากับนินจาที่ “หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ”
ขึน้ กระเช้ าชมวิวบนภูเขาอุสุ
ชมโรงงานช็อกโกแลต ทีข่ ึน้ ชื่อของฮอกไกโด
ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองทีส่ ุ ดแสนโรแมนติก
อิม่ อร่ อยกับบุฟเฟ่ ต์ ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั
อาบนา้ แร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ญปี่ ุ่ น 1 คืน
นั่งแชร์ ลฟิ ท์ ชมวิวเมืองซัปโปโรที่จุดชมวิวโอคุครายาม่า
ช้ อปปิ้ งจุใจที่ มิตซุยเอาท์เลท

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(พักห้องละ2ท่ าน)
(มีเตียง)
(ไม่มเี ตียง)

พักห้ องเดี่ยว
เพิม่

1 – 6 ธ.ค. 60(ว ันพ่อ)

55,990

50,990

45,990

7,000

8 – 13 ธ.ค. 60 (ว ันร ัฐธรรมนูญ)

53,990

48,990

43,990

7,000

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นตา่ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปตา่ กว่า 20 คน จะมีการเปลีย่ นแปลงราคา
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชิโตเซ่
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
23.45 น. ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
TOUR CODE : AH37-JF-รื่ นเริ งหรรษาฮอกไกโด(วันพ่อ+รัฐธรรมนูญ)-6D4N-TG-(1-6,8-13DEC)S53990
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วันที่ 2 ชิโตเซ่ – โนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ – หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ – ถนนโกคุราคุ – ทะเลสาบโทยะ
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น
แล้ว นาท่านสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองเล็กๆ ที่อยูร่ ิ มฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดและยังเป็ นเมืองที่อุดม
ไปด้วยบ่อน้ าแร่ ธรรมชาติเหมาะแก่การแช่ออนเซ็นเป็ นอย่างมาก ว่ากันว่าน้ าแร่ หรื อน้ าพุร้อนของเมืองนี้มีถึง 9 ประเภท
ด้วยกันเลยทีเดียว นาท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ จิโกกุดานิ หรื อที่เรี ยกกันว่า “หุบเขานรก” โดยบ่อโคลนเดือดนี้ เป็ นบ่อ
โคลนที่เกิด ขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีอยู่ทั่วบริ เวณซึ่งท่ านสามารถเดิน ชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด จากนั้น นาท่ านชม
หมู่ บ้ า นดาเตะจิไ ดมุ ร ะ เป็ นหมู่ บ้า นจ าลองวิถี ชี วิ ต ของชาวเอโดะในสมัย โบราณ ภายในพื้ น ที่ ห มู่ บ้านมี ท้ ัง หอ
สังเกตการณ์ โรงละคร วัด ร้านค้า หมู่บา้ นนินจา หมู่บา้ นซามูไร และอื่นๆอีกมากมาย โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัส
บรรยากาศได้เหมือนอยู่ในหนังญี่ปุ่นโบราณเลยทีเดียว นอกจากนี้ยงั มีคนแต่งตัวเป็ นพ่อค้า ซามูไร นิ นจา เดินไปมา และ
สามารถชมการแสดงวัฒนธรรมแบบชาวเอโดะอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารให้ท่านเดินเล่นบนถนนโกคุราคุซ่ึงเป็ นถนนที่มีร้านขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ผ้าทอมือ สิ นค้าแกะสลัก
เครื่ องแก้ว และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านเดินทางไปยัง
ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโดและมีความสวยงาม เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้วยสถานที่พกั
ตากอากาศมากมายส่วนด้านในทะเลสาบนั้นก็จะมีเกาะเล็ก ๆ อีก 3 เกาะ ถ้าวันที่อากาศดีทอ้ งฟ้ าแจ่มใสทุกท่านสามารถ
มองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจินอ้ ยซึ่งรู ปร่ างนั้นมีลกั ษณะคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่เป็ นที่รู้จกั กันดีแต่มีขนาดที่เล็กกว่านัน่ เอง
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (บุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชาติ)
เข้าพักโรงแรม Toya Sun Palace หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ าแร่ ที่ข้ ึนชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ าแร่ น้ นั มีแร่ ธาตุซ่ึง
ช่วยให้ผวิ พรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีข้ ึน

วันที่ 3 ภูเขาอุสุ-โชวะชินซันแบร์ พาร์ ค – โอตารุ-คลองโอตารุ – พิพธิ ภัณฑ์กล่ องดนตรี – พิพธิ ภัณฑ์เครื่ องแก้ว – เมืองซัปโปโร
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเปิ ดประสบการณ์การเดินทางอีกรู ปแบบหนึ่งด้วยการ “นั่งกระเช้ าไฟฟ้า” (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ)
ขึ้นสู่ จุดชมวิวบนภูเขาอุสุ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่มือเชื่อเสี ยงของเกาะ ฮอกไกโด เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวของธรรมชาติ
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เที่ยง
บ่าย

เย็น

อันสวยงามและสามารถชม ภูเขาโชวะ ชินซัน ซึ่งถือว่าเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ระอุอยูด่ า้ นบนท่านสามารถชมวิวโดยรอบแบบ
พาโนราม่าได้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็ นวิวของทะเลสาบโทยะแล้วยังสามารถมองเห็นวิวของมหาสมุทรแปซิฟิกที่
กว้างใหญ่ได้อีกด้วยให้ท่านได้ถ่ายรู ปความประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านชมความน่ารักของเหล่า
หมีสีน้าตาล ที่โชวะชินซัน แบร์ พาร์ ค ในปัจจุบนั หาชมได้ยากตามธรรมชาติและใกล้จะสู ญพันธุไ์ ปจากเกาะญี่ปุ่นจึงได้
มีการขึ้นทะเบียนให้เป็ นสัตว์สงวนของชาติและได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี ทุกท่านสามารถถ่ายภาพหมีสีน้ าตาลที่น่ารัก
และเลือกซื้อสินค้าไว้เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็ นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุ ด
แสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรื อนนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็ นสไตล์ตะวันตกเนื่ องจากในอดีตเมืองโอ
ตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทาการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบ คลองโอตารุ อันสวยงามน่ าประทับใจคลองโอตารุ เป็ นคลองที่
เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็ นเส้นทางขนถ่ายสิ นค้าจากเรื อใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลัง
เลิกใช้จึงถมคลองครึ่ งหนึ่ งเป็ นถนนสาหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆ ซึ่งเป็ นอาคารอิฐสี แดงจึงกลายเป็ นสัญลักษณ์
ของเมือง และได้ปรับปรุ งเป็ นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นาท่านชมพิพิธภัณฑ์ กล่ องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี
ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรู ปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั นาท่านสู่ พพิ ิธภัณฑ์
เครื่ องแก้ว ชมกรรมวิธีการเป่ าแก้วด้วยเทคนิ คในแบบต่างๆ จึงทาให้เครื่ องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสี ที่แตกต่างกัน
เมื่อได้เวลาอัน สมควรแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องซัป โปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เป็ นศูนย์ก ลางความเจริ ญ
อันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลกั ษณะคล้ายตารางหมากรุ กซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บา้ นและเมืองทัว่ ไป
ในประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดการและการพัฒนาได้รั บคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญชาวอเมริ กนั ผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็ น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานวางผังเมืองของอเมริ กา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4 โรงงานช็อกโกแลต – ตึกรัฐบาลเก่า – หอนาฬิ กา – สวนโอโดริ –ซูซูกโิ นะ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
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เช้าอันสดใสนี้ นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บา้ นอิชิยะซึ่งเป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ญี่ปุ่น ท่านสามารถชมสายการผลิตและเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ “ช็อกโกแลตสีขาวแด่ คนรัก ”
(Shiroi Koibito) ซึ่งเป็ นช็อกโกแลตที่ข้ ึนชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรื อเดินถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่
ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยโุ รป จากนั้นนาท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็ นกอง
อานวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็ นตึ ก ที่ สูงที่ สุด ของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้น ได้ใช้อิฐแดงเป็ นวัสดุในการ
ก่อสร้างทาให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปั จจุบนั ภายในตึกได้จดั เป็ นพิพิธภัณ ฑ์ที่รวมรวบเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาต่างๆ
ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย ผ่านชมหอนาฬิ กา ซึ่งถือเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมือง
โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาเที่ยงตรงแล้ว ยังเปรี ยบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่ องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
รวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็ นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านชมสวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400
เมตร ผูค้ นส่ วนใหญ่ใช้เวลาเพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจหรื อจัดงานประเพณี ในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่ งนี้ จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ย่านซูซูกโิ นะ ย่านช้อปปิ้ งที่แสนคึกครื้ นของเมืองซัปโปโร มีหา้ งร้านต่างๆมากมาย มีท้งั ร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดงั
ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่ น อีกทั้งยังเป็ นจุดนัดพบยอดนิยมของ
วัยรุ่ นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จกั คาว่าเบื่อกันเลย
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ แบบไม่อ้นั )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – โรงเบียร์ ซัปโปโร – จุดชมวิวโอคุรายาม่า – มิตซุยเอาท์ เลท
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เช้าอันสดใสนี้ พาท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรื อเดิมมีชื่อว่า “ศาลเจ้าซัปโปโร” ต่อมาภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สม
กับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้ คอยปกปั กษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุ ขถึงแม้จะ
ไม่ได้มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน เก่าแก่นบั พันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็ เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจสื บไป จากนั้นนาท่านชม พิพิธภัณฑ์เบียร์ ซัปโปโร ที่
เก่าแก่ที่สุดของเมือง ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนาวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอน
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การผลิต การบ่ม การกลัน่ จนกระทัง่ สาเร็ จรู ปออกมาเป็ นเครื่ องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดีจาหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทามาจากเบียร์ได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
หลังอาหารนาท่านเปิ ดประสบการณ์การเดินทางอีกรู ปแบบหนึ่งด้วยการ “นั่งแชร์ ลฟิ ท์ ” (ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ) ขึ้นสู่จุด
ชมวิว โอคุรายาม่า เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองซัปโปโร เนื่องจากสามารถมองเห็นวิวของเมืองซัปโปโรโดยรอบ ให้ท่าน
ได้ถ่ายภาพวิวพาโนราม่าเก็บไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ มิตซุ ยเอาท์ เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้า
แฟชั่นภายในแบ่ งเป็ นร้ านค้าต่ างๆ มากมาย มีสิน ค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสาอางค์ เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ช้นั นาให้ท่านเลือกซื้อ (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอัน มีค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้ อ
สิ น ค้ า อิส ระรั บ ประทานอาหารเย็น ตามอัธ ยาศั ย )
เข้าพักโรงแรม Sapporo Grand หรื อเทียบเท่า (B / L / -)

วันที่ 6
เช้ า
10.00 น.
15.50 น.

ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ดว้ ยเที่ยวบิน TG 671
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบินมีบริ การสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ าหนักหรื อจานวนของ
กระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกิน ท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานีไ้ ม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่า ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิก หรื อ เลื่อนหรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ในกรณี ที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริ ก ารในกรณี ที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีก ารประกาศลด
ค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษทั ฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 25,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษทั ภายใน 1 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุ ณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันมิฉะนั้นจะถือว่าการสารองการเดินทาง
นั้นถูกยกเลิก และบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าบริ การ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่
มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่าย
ในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริ การใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และ
ไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ นั ไม่สามารถขอคืนเงินได้
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริ ษ ัทฯ ขอลงวนสิ ทธิ์ ในการปรั บเปลี่ย นรายการท่ องเที่ ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ น อยู่กบั สภาวะของสายกาบิ น
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น การนาสิ่ งของผิด
กฎหมายไปหรื อกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ ที่ส่อไปในทางเสื่ อมเสียและ
ผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตัว๋ โดยสารเครื่ องบิน, ค่าธรรมเนียมของตัว๋ และภาษีนา้ มัน
และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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