(JF-JHNN1116)

รื่ นเริงหรรษานาโกย่ า 5 วัน 3 คืน
(นาโกย่ า – ชิราคาว่ าโกะ – กุโจฮาจิมงั )

Code: JHNN 1116_G
จุดเด่นของทัวร์
 ชมเมืองกุโจฮาจิมงั เมืองเก่าแก่ที่ถกู ขนานนามว่าเป็ นเมืองแห่งสายนํ ้า
 ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้ านโบราณหลังคาหน้ าจัว่ ที่ได้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก
 ชมดอกซากุระ และใบไม้ เปลีย่ นสีที่สวนโอบาระ ชิกิซากุระ
 อาบนํ ้าแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่

(JF)ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่ นเริ งหรรษานาโกย่า (นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจิมงั ) 5D3N (JL)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ – นาโกย่ า

22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร R ประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์
ไลน์โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง

วันที่ 2

นาโกย่ า – หมู่บ้านชิราคาว่ าโกะ – เมืองทาคายาม่ า – ที่ว่าการอาเภอทาคา
ยาม่ า – เมืองเก่ าซันมาชิซูจิ

00.55 น.
08.15 น.

เหินฟ้าสูเ่ กาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินเจแปนแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่ า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ ปนหลั
ุ่ งจากผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
า
เมืองของประเทศญี่ปนแล้
ุ่ ว นําท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านชิราคาว่ าโกะ หมู่บ้านที่ได้ รับการตังให้
้
เป็ นมรดกโลกด้ วยบ้ านรู ปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนันก็
้ คือ บ้ านทรงแบบ “กัส โซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยูท่ ี่หลังคาของตัวบ้ านที่ออกแบบเป็ นทรงสามเหลี่ยมยาวปิ ดลงมาจนเกือบถึงพื ้น
เพือ่ เป็ นการป้องกันตัวบ้ านที่อาจจะพังได้ เมื่อเวลา
ที่หิมะตกลงมาเป็ นจํานวนมากในช่วงฤดูหนาว อีก
ทัง้ ที่ ตัง้ ของหมู่บ้ า นแห่ง นี ต้ ัง้ อยู่เ กื อ บบริ เ วณใจ
กลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้ อมอยู่โดยรอบ
ทําให้ มีอากาศที่เย็นตลอดทังปี
้ และในฤดูหนาวนัน้
จะเป็ นบริ เวณที่มีหิมะตกมากที่สดุ อีกแห่งหนึ่งของ
ตัวเกาะ ให้ ทา่ นได้ ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่ า เมืองเก่าที่
แฝงไปด้ ว ยมนต์ เ สน่ห์ อัน น่า หลงใหลที่ ยัง คงรู ป
แบบเดิมไว้ ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึง
บ้ านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้ าน
ขายสาเกแบบญี่ ปุ่นที่หาได้ ยากตามเมื อ งต่าง ๆ
ในปั จจุบนั และลายบานหน้ าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์
วางตัวเรี ยงกันเป็ นแถวอยูภ่ ายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้ รับสมญานามว่า “ลิต
เติล้ เกียวโต” และนําท่านชมที่ว่าการอาเภอเก่ าเมืองทาคายาม่ า ใช้ เป็ นที่บญ
ั ชาการของโช
กุน โทกุกาว่า ในสมัย ก่ อ นเป็ นสิ่งปลูก สร้ างแบบเก่ า หลัง สุด ท้ า ยที่ยัง คงหลงเหลือ อยู่จ นถึ ง
ปั จจุบนั ในอดีตเป็ นสถานที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี

เที่ยง
บ่าย
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ภายใต้ การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรื อ 300 กว่าปี ที่แล้ ว สิง่ ปลูกสร้ าง
แบบเก่ า ยุค คานาโมริ ห ลัง สุด ท้ า ยที่ ส มบู ร ณ์ แ ละยัง หลงเหลือ อยู่ใ นปั จ จุ บัน ตัว อาคารถู ก
ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริ เวณภายในอาคารท่านจะได้ ชมห้ องต่างๆ จากนันนํ
้ าท่าน
ชม ย่ านเมืองเก่ าซันมาชิซูจิ ย่านที่อนุรักษ์ บ้านเรื อนและสภาพแวดล้ อมในสมัยเอโดะรวมถึง
การดําเนินชีวิตแบบดังเดิ
้ มไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สดุ
แสนคลาสสิคหรื อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี ้ยังมี สนิ ค้ าพื ้นเมือง ของที่ระลึกใน
สไตล์ญี่ปนดั
ุ่ งเดิ
้ มให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อกันอีกด้ วย
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Hida Hotel Plaza หรื อเทียบเท่า ( - / L / D )
หลังอาหารเชิญท่ านลองอาบนา้ แร่ เพื่อความผ่ อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ า
ในนา้ แร่ นัน้ มีแร่ ธาตุซ่ ึงช่ วยให้ ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้

วันที่ 3

เมืองกุโจฮาจิมัง – โอบาระ – สวนชิคิซากุระ – เมืองนาโกย่ า – ย่ านซาคาเอะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตงั ้
อยูเ่ กือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุ และยังเป็ นเมืองที่
หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมี
ทังเมื
้ องเก่าที่ เรี ยงรายกัน และรางนํ ้าที่สวยงามที่
เต็มไปด้ วยกลิน่ อายวัฒนธรรมแบบญี่ปนุ่ ให้ ทา่ นย
ชมเมื องรอบปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่มีบ้านเรื อ นใน
สมัยอดีตเรี ยงรายอยู่ อีกทังเมื
้ องกุโจฮาจิมงั เป็ นเมืองที่มีรางนํ ้าจํานวนมาก จนถูกขนานนามว่า
เป็ นเมืองแห่งสายนํา้ เพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็ จะได้ ยินเสียงนํ ้าไหลสะท้ อ นไปทัว่ ทังตั
้ ว
เมื อง ดูแล้ วเป็ นบรรยากาศที่ทําให้ หวนนึกถึงอดีต ในบรรยากาศแบบย้ อนยุค ทําให้ ทงเมื
ั ้ อง
เสมือนกับเป็ นอีกโลกหนึง่ ก็วา่ ได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราว
กับย้ อนเวลาไปอดีตได้ อย่างแน่นอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองโอบาระ เมืองโตโยต้ า จังหวัดไอจิ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆกับเมืองนาโกย่าที่ทุก
ท่านคุ้นเคย เรามาที่นี่ เพื่อเยี่ยมชมสิ่งพิเศษกว่าที่อื่นๆ ได้ แก่ ดอก “ชิคิซากุระ” ซึ่งก็คือดอก
ซากุระสายพันธุ์หนึ่งที่จะบานทังหมด
้
2 รอบต่อปี โดยนอกจากจะบานในช่วงฤดูใบไม้ ผลิแล้ ว

เที่ยง
บ่าย
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ดอกชิคิซากุระ ยังบานในช่วงเดือ นพฤศจิ กายนอี กด้ วย และจะพีคมากในช่วงกลางเดือน ซึ่ง
ประจวบเหมาะกับที่เป็ นช่วงเดียวกันกับฤดูใบไม้ เปลี่ยนสี ทําให้ ความพิเศษที่ว่านี ้ก็คือท่านจะ
ได้ ชมดอกชิคิซากุระพร้ อมๆกับใบไม้ เปลีย่ นสี ทําให้ ได้ เห็นสีสนั ที่หลากหลายของต้ นไม้ ต่างชนิด
กันนี ้ หลังจากนันนํ
้ าท่าเดินทางสู่ เมืองนาโกย่ า เพื่อพาท่านช้ อปปิ ้งที่ ย่ านซาคาเอะ แหล่งช้
อปปิ ง้ ชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็ นที่ตงของห้
ั้
างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์ เ นม
มากมายที่ตงเรี
ั ้ ยงรายอยูส่ องฝั่ งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21,
OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ ทุกท่านได้
เลือกซื ้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม
เข้ าพักโรงแรม Nagoya Kokusai Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 4

วัดโอสุคันนอน – ย่ านโอสึ – มิตซุยเอ้ าท์ เลท – สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซา
โตะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็ นวัด
ในพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง แรกเริ่ มสร้ างขึ ้นใน
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ แล้ วถูกย้ ายมาตัง้ ณ
ปั จจุบนั ในปี 1612 หลังจากนันพระอุ
้
โบสถได้ รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยซํ ้าๆอย่างรุ นแรง ดังนัน้
อาคารปั จจุ บั น จึ ง สร้ างขึ น้ ในศตวรรษที่ 20
วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งนี ้ คือ การเคารพบูชารู ปสลักไม้ ของเทพคันนอน เทพแห่งความ
เมตตา ซึ่งแกะสลักโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ ห้อ งโถงใหญ่ คือห้ องสมุดชินปูคุจิ ที่
จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ ปนและภาษาจี
ุ่
น กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านี ้เป็ นสมบัติของชาติ
และเป็ นมรดกทางวัฒ นธรรม รวมถึ ง สํา เนาที่ เ ก่ า แก่ ที่ สุด ของพงศาวดารโคจิ คิ ที่ ร วบรวม
ประวัติ ศ าสตร์ ต้ น กํ า เนิ น ของญี่ ปุ่ น จากนัน้ อิ ส ระให้ ท่า นช้ อ ปปิ ้ง ย่ า นโอสึ ย่า นช้ อปปิ ้ง ที่
ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทงร้
ั ้ านขายเสื ้อผ้ า ร้ านอาหาร
ร้ านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ ตนู เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อ เลือกชมอีก
ด้ วย ทําให้ ยา่ นนี ้เป็ นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึง่ นอกจากคนญี่ ปนที
ุ่ ่มาเที่ยวแล้ ว
ยังเป็ นที่ได้ รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาทุกท่านช้ อปปิ ง้ ที่ มิตซุยเอ้ าท์ เลท แหล่งเลือกซื ้อสิ่งของและเสื ้อผ้ าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็ น
ร้ านค้ าต่างๆ มากมายมีสนิ ค้ าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่ องสําอางค์ เสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั ้นนําให้ ทา่ นเลือกซื ้อ จากนันนํ
้ าท่านชม สวนดอกไม้ นาบานะ
โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ ที่ได้ รวบรวมจากในประเทศญี่ปนและดอกไม้
ุ่
จาก
ต่างประเทศมาไว้ ด้วยกัน ในแต่ละช่วงจะมีการจัดดอกไม้ ที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาล
***(ทัง้ นีห้ ากตรงกับช่ วงเทศกาลชมไฟ ทางเราจะให้ ท่านชมไฟตามอัธยาศัย)***
(พิเศษ !! ท่านจะได้ ดื่มดํ่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย์
ไปกั บ อิ ล ลู มิ เ นชั่ น หรื อ การประดั บ ประดาไฟ
หลากหลายสีกว่าแสนดวง เต็มพื ้นที่ของสวนนาบา
นะโนะ ซาโตะ ซึง่ ในแต่ละปี จะมีการประดับตกแต่ง
ไฟเป็ นธี มต่างๆ ให้ ได้ ชม ให้ ท่านเต็มอิ่มกับการชื่ น
ชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนั หรื อถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึกตามอัธยาศัย) จากนันนํ
้ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาโกย่ า
อิสระให้ ทา่ นรับประทานตามอัธยาศัย (แจกเงินท่านละ 1,000 เยน)
เข้ าพักโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรื อเทียบเท่า ( B / L / D )

วันที่ 5

นาโกย่ า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
เมื่อได้ เวลาอันสมควรแล้ วนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่ า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เหินฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JL737
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ( B / - / - )

10.20 น.
14.50 น.
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อัตราค่ าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ท่านละ
(พักห้ องละ 2 ท่ าน)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี
(ไม่ มีเตียง)

พักห้ องเดี่ยวเพิ่ม

15 – 19 พ.ย. 61

39,999

36,999

33,999

5,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ ต่า 15 คน ในกรณีท่ กี รุ๊ปต่ากว่ า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่ าบริการนีร้ วม:
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรื อในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึง่ สายการบินมีบริ การสําหรับกระเป๋ าท่านละ 2 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก
นํ ้าหนักหรื อจํานวนของกระเป๋ าเกิ นกว่าที่กําหนดท่านอาจต้ องชําระค่าใช้ จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์ เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู้ที่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานีไ้ ม่ รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์ เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์ เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่ องดื่ม ฯลฯ
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เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต้ องมีสมาชิกอย่างน้ อย 15 ท่านและทางบริ ษัทต้ องขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิก หรื อ เลื่อน
หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว
2. บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริ การในกรณีที่มีการขึ ้นราคาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อมีการ
ประกาศลดค่าเงินบาท หรื ออัตราแลกเปลีย่ นได้ ปรับขึ ้นในช่วงใกล้ วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริ ษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริ ษัท
ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ ครบถ้ วนก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันมิฉะนันจะถื
้ อว่าการ
สํารองการเดินทางนันถู
้ กยกเลิก และบริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ ปนุ่
อาจเจอปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้ านอาหารที่มีค นมาใช้
บริ การกันเยอะ ร้ านค้ า ห้ างสรรพสินค้ าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้ านอาหารที่ปิดเร็ วกว่าปกติ อีกทังในช่
้ วง
ฤดูหนาวท้ องฟ้าจะมืดเร็ ว ขอให้ ทา่ นทําความเข้ าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วัน คืนเงินมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วัน หักค่าบริ การ ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่
มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํ าหรื อ ค่าทัวร์
ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,
การนั ด หยุ ด งาน, การก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ท่ ี ท่ า นถูก ปฏิ เ สธ การเข้ าหรื อ ออกเมื อ งจาก
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ า ที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้ บริ การใดๆ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริ การได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้ อมคณะ ตัว๋ เครื่ องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ ใช้ นนั ้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั เช่น อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้ าของเที่ย วบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อ ออกนอก
ประเทศ เป็ นต้ น
5. บริ ษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ ับสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็ น
หลัก
6. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ ามเข้ าประเทศญี่ ปนุ่ การ
นํา สิ่ง ของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลับระหว่า งการเดิ นทาง เอกสารการเดิ น ทางไม่ ถูก ต้ อ ง และความ
ประพฤติที่สอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียและผิดกฏหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่ วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่ าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีนา้ มัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้
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