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VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  
โดยสำยกำรบินไทย สู่เมืองเซ็นได ฮิรำอิซูมิ มตัสึชิมะ  

 

 

เย่ียมชมวิหำรทองค ำท่ีฮิรำอิซูมิ ล่องเรือชมอ่ำวมตัสึชิมะและเพลิดเพลินไปกบั
ธรรมชำติอนัสมบูรณ์ ช้อปป้ิงแบรนดด์งัและสินค้ำญ่ีปุ่ นมำกมำย 

แช่น ้ำแร่ ออนเซน็  
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HELLO SENDAI 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON NOVEMBER – DECEMBER 2019 

ก ำหนดกำรเดินทำง 09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-4ธ.ค. 2562 
07-11 / 14-18 ธ.ค. 2562 

วนัแรก            สนำมบินสวุรรณภมิู 

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

23.50 น. ออกเดินทำงสู่ สนำมบินเซน็ได ภมิูภำคโทโฮข ุประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย  
                      เท่ียวบินท่ี TG626 
 

วนัท่ีสอง          สนำมบินเซน็ได >> ฮิรำอิซมิู >> วดัจซูนจิ >> ล่องเรือหบุเขำเกยบิ์เคย ์>> 
                         หบุเขำนำรโูกะ>> นำรโูกะ ออนเซน็ 

07.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินเซน็ได จงัหวดัมิยำงิ หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ตอนศลุกำกรแล้ว น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองฮิรำอิซมิู จงัหวดัอิวำเตะ เพื่อ
น ำท่ำนชมควำมสวยงำมของวหิำรทองค ำที่วดัจซูนจิ วดัแห่งนี้สรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.850 
โดยพระเอนนิน โดยมที่ำนคโิยฮริะ ผูน้ ำตระกลูโอช ูฟูจวิำระ เป็นผูร้เิริม่ขยำยวดัใหใ้หญ่
ขึน้ ในสมยันัน้มอีำคำรและเจดยีม์ำกกวำ่ 40 แห่ง และมนีกับวชมำกกวำ่ 300 รปู ท่ำนคิ
โยฮริะตัง้ใจจะสรำ้งวดัแหง่นี้ข ึน้เพื่อร ำลกึถงึดวงวญิญำณของผูท้ีเ่สยีชวีติในศกึสงครำม
ภำยในแควน้ทีม่มีำอยำ่งยำวนำน ภำยในวดัมอีำคำรทีถู่กขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกของชำติ
แห่งแรกนัน่คอื วิหำรทองค ำหรอืคงจคิโิด วหิำรทีถู่กเคลอืบดว้ยทองค ำทัง้ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร ประดบัตกแต่งดว้ยเปลอืกหอยอยำ่งปรำณีต ภำยในประดษิฐำนองค์
พระพุทธรปู แสดงใหเ้หน็ถงึควำมเจรญิรุง่เรอืงของเมอืงฮริำอซิูมใินสมยันัน้ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนเปลี่ยนอริิยำบถมำล่องเรือชมวิวท่ีเกย์บิเคย์ หุบเขำโขดหินขนำดใหญ่ที่มี

ประวตัศิำสตรย์ำวนำนกวำ่ 100 ปี โดยทีเ่กยบ์เิคยน์ัน้เป็นสถำนที่ท่องเทีย่วแห่งเดยีวใน
ญี่ปุ่นที่ใช้เรอืถ่อด้วยไม้พำยเพียงอนัเดียวตลอดกำรเดินทำง ในระหว่ำงกำรล่องเรือ 
ท่ำนจะไดต้ื่นตำตื่นใจกบัทศันียภำพของสองขำ้งทำงทีส่วยงำมน่ำประทบัใจ จำกนัน้น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ หบุเขำนำรโูกะ หนึ่งในหุบเขำที่สวยที่สุดในภมูิภำคโทโฮขุ น ำท่ำนชม
ววิทวิทศัน์ของหุบเขำรวมทัง้สะพำนโอฟุคำซำวำ่ทีบ่รเิวณศำลำนำรุโกะเคยีว  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่  ในโรงแรมท่ีพกั 
                        ***หลงัมื้ออำหำร อิสระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำ

ได้แช่น ้ำแร่แล้ว จะท ำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ้น 
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วนัท่ีสำม          นำรโูกะ >> ยำมำกำตะ  >> กินซงั ออนเซน็  >> มตัสึชิมะ >> วดัซยุกนัจิ >>  
                         ล่องเรือชมอ่ำวมตัสึชิมะ >> มิตซยุ เอำท์เลต็ >> เซน็ได 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองยำมำกำตะ เพื่อพำท่ำนชม กินซงั ออนเซน็ เมอืงน ้ำพุร้อนที่

ในอดตีเคยเป็นเหมอืนแร่เงนิมำก่อน แต่เนื่องจำกกำลเวลำผ่ำนไป เหมอืงแร่ไดปิ้ดตวัลง
และถูกพฒันำมำเป็นเมืองน ้ำพุร้อนที่มีควำมสวยงำมติดอนัดบัต้นๆ ของญี่ ปุ่น ด้วย
บรรยำกำศของอำคำรบำ้นเรอืนแบบญี่ปุ่นโบรำณ ที่ถูกอนุรกัษ์เอำไวเ้ป็นอย่ำงด ีท ำให้
กนิซงัออนเซน็ดมูเีสน่หน่์ำคน้หำและน่ำหลงใหลเป็นอยำ่งยิง่ กนิซงัอออนเซน็แห่งนี้ ถูก
ใช้เป็นโลเคชัน่ในกำรถ่ำยท ำละครและภำพยนตร์ยอ้นยุคมำกมำย ที่โด่งดงัที่สุดได้แก่
เรื่อง “โอชิน” นัน่เอง จำกนัน้ น ำท่ำนออกเดนิทำงสู่ เมืองมตัสึชิมะ น ำท่ำนเขำ้ชม วดั
ซุยกนัจิ วดัที่ได้รบักำรยกย่องให้เป็นสมบตัิของชำติและเป็นมรดกทำงวฒันธรรมที่
ส ำคญัของประเทศ วดัแห่งนี้ถูกสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.828 และเนื่องจำกวดัซุยกนัจนิี้ถูกสรำ้ง
ขึน้มำในช่วงยคุสมยัสงครำมอนัยำวนำน ท ำใหเ้รำไดเ้หน็ถงึโครงสรำ้งทีแ่ปลกตำไปจำก
วดัทัว่ๆ ไปอำทเิช่น หอสงัเกตุกำรณ์หรอืทำงเดนิทีส่รำ้งขึน้เพื่อใหส้ำมำรถรูไ้ดว้ำ่มผีูบุ้ก
รุก ซึง่ปรกตเิรำจะพบโครงสรำ้งแบบนี้ไดต้ำมปรำสำทต่ำงๆ ในญี่ปุ่น 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนล่องเรือรบัลมชมอ่ำวมตัสึชิมะ ที่มเีกำะน้อยใหญ่กวำ่ 260 เกำะ เรยีงรำยกนั

อยู่ในท้องทะเล ลกัษณะเกำะเป็นแบบหนิขำวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสำนกบั
น ้ำทะเลสฟ้ีำ เกดิเป็นทศันียภำพที่งดงำม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่ำวมตัสชึมิะเคยได้รบั
รำงวลั “อ่ำวท่ีงดงำมท่ีสดุในโลก” และยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 จุดชมววิทีส่วยงำมทีสุ่ดใน
ญี่ปุ่นอกีด้วย จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงสนิค้ำแบรนด์ดงั รำคำดี ที่มิตซุย เอำท์
เลต็ ปำรค์ เซน็ได พอรท์ ที่นี่มแีบรนด์สนิคำ้หลำกหลำยให้ท่ำนได้เลอืกซื้อกวำ่ 120 
ร้ำน อำทิเช่น COACH, MICHAEL KORS, GAPS, adidas, Reebok, NIKE, ASICS, 
Onitsuka Tiger, UNDER ARMOUR, LE CREUSET ฯลฯ   ได้เวลำอันสมควร น ำ
ท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองเซน็ได เมอืงทีใ่หญ่ที่สุดและเป็นศูนยก์ลำงทำงด้ำนเศรษฐกจิของ
ภมูภิำคโทโฮขุ มปีระชำกรอำศยัอยู่รำวๆหนึ่งลำ้นคน  เมอืงเซน็ไดนี้ก่อตัง้โดยไดเมยีว
ดำเตะ มำซำมุเนะ  ภำยในตวัเมืองมีกำรปลูกต้นเซลโคว่ำเรียงรำยทอดยำวตลอด
เสน้ทำง และมสีวนสำธำรณะอยูม่ำกมำย จงึท ำใหเ้มอืงเซน็ไดไดร้บัสมญำนำมวำ่ “เมอืง
แห่งตน้ไม”้ 

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
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วนัท่ีส่ี              เซน็ได >> ปรำสำทอำโอบะ >> วดัไดคนันอน (เจ้ำแม่กวนอิม) >> ช้อปป้ิงย่ำนอิจิบนัโจ 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ปรำสำทอำโอบะ หรอืปรำสำทเซน็ได ทีถู่กสรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ.1601 

โดยท่ำนดำเตะ มำซำมุเนะ แม้ว่ำในปัจจุบนั ตวัปรำสำทจะไม่หลงเหลอืแล้ว แต่ยงัคง
หลงเหลอืก ำแพงหนิและประตูที่ถูกบรูณะขึน้ใหม่อกีครัง้ โดยจำกบรเิวณซำกปรำสำท 
ท่ำนสำมำรถชมววิทวิทศัน์อนังดงำมของเมอืงเซน็ไดได้ จำกนัน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่ วดั
ไดคนันอน หรอืวดัเจำ้แม่กวนอมิ ทีม่อีงคเ์จำ้แม่กวนอมิสงู 100 เมตร เป็นองคป์ระธำน 
โดยสำมำรถเขำ้เยีย่มชมภำยในรปูปัน้ได้ ภำยในม ี12 ชัน้ สำมำรถชมววิเมอืงเซน็ไดได้
อยำ่งทัว่ถงึ 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย อิสระให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงย่ำนอิจิบนัโจ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดงัของเมืองเซน็ไดและเป็น

ยำ่นช้อปป้ิงที่ใหญ่ทีสุ่ดในภูมภิำคโทโฮขุ ประกอบไปดว้ยร้ำนคำ้ ห้ำงสรรพสนิค้ำ รำ้น
ขำยยำ รำ้นรอ้ยเยน รำ้นอำหำรฯลฯ  

ค ำ่ อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
  น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว 
 

วนัท่ีห้ำ              สนำมบินเซน็ได >> สนำมบินสวุรรณภมิู 

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 ออกเดินทำงสู่สนำมบินเซน็ไดเพ่ือท ำกำรเชค็อิน 
11.15 น. ออกเดินทำงสู่สนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG627 
16.05 น. เดินทำงสนำมบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 5 

HELLO SENDAI 5DAYS 3NIGHTS BY TG ON NOVEMBER – DECEMBER 2019 

ก ำหนดกำรเดินทำง 09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-4ธ.ค. 2562 
07-11 / 14-18 ธ.ค. 2562 

**รำคำรวมรำยกำรทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบิน** 

 
 
 

 

หมำยเหต ุ
 

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้เดนิทางมีไม่ครบตาม
จ านวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูม ิ
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัร์วา่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกวา่สายการบนิระหวา่งประเทศ 
ขึน้อยูก่บัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิทัขณะเดินทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไมร่วมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 34,900.- 22,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 31,500.- 20,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 26,300.- 16,900.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 

1. ค่ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่ำน ้ำหนกัสมัภำระทีม่ำพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 

-สำยกำรบนิไทย ไดน้ ้ำหนกัสมัภำระ 20 กโิลกรมั/ท่ำน 
3. ค่ำทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรหรอืระดบัเทยีบเท่ำ กรณีหอ้งพกั

ส ำหรบั 3 ท่ำน บำงโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบำงโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณีทีท่ำงโรงแรมไมส่ำมำรถจดัหอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำนใหไ้ด ้จ ำเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้่ำนเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส ำหรบั 2 ท่ำน  มเีตยีงขนำดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส ำหรบั 3 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส ำหรบั 1 ท่ำน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
5. ค่ำใชจ้่ำยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกใหท้่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
6. ค่ำประกนัอุบตัเิหตุในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่ำนละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บำท ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บำท ทัง้นี้เป็นไปตำมเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภำพระหวำ่งกำรเดนิทำง) 
**เดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 1 ปีและผู้ใหญ่อำย ุ75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

     7.   ค่ำภำษนี ้ำมนัทีส่ำยกำรบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่6 มิถนุำยน 2562 และท่ำนตอ้งช ำระเพิม่เตมิใน   
          กรณีทีท่ำงสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเกบ็เพิม่ภำยหลงัจำกทีท่่ำนไดท้ ำกำรจองทวัรแ์ลว้ 
     8.   ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิด้ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดบ้รกิารน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 
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เงื่อนไขกำรช ำระเงิน   
 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
กำรยกเลิก  
 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณียกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ ัง้หมด 

3. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณ ี

5. กรณีท ำกำรตดักรุ๊ปสำยกำรบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไม่สำมำรถคนืเงนิมดัจ ำไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณ ี

 
หมำยเหต ุ
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี่ปุ่น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรือบางส่วน  นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ได้กต่็อเมื่อ
ทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุ
ท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิจนกวา่จะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 
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4. หลงัจำกท่ีท่ำนได้ท ำกำรจองทวัรแ์ละช ำระค่ำมดัจ ำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ ท่ีทำงบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประกำร 
 

 


