
 

    1 / 8 

COURSE 2 

      
 

 
 
 
 
 

“พกัโรงแรม 4 ดาว และมีอาหารให้ครบทุกมือ้” 
“รวมค่าทปิคนขับรถ หวัหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์แล้ว” 

รายการทวัร์ 
11 เม.ย. อทุยานมรดกเอซาชิ ฟจิูวาระ – วดัชซูอนจิ  
12 เม.ย. สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – กินซงั ออนเซ็น 
13 เม.ย. เมืองโอกาวาระ – ฮิโตะเมะ เซม็บงซากรุะ (ชมซากรุะ) – เมืองเซนได – เซนได เอาท์เลท 
14 เม.ย. ตลาดเช้าเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ลอ่งเรือชมหบุเขาเกบิเค 
15 เม.ย. เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

 

(อวิาเตะ - อาคติะ - ยามากาตะ - มิยาง)ิ 
ร่ืนเริงหรรษาโทโฮคุ 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง 10 – 15 เมษายน 2561 (ช่วงสงกรานต์) 

โดยสายการบนิไทย แบบเช่าเหมาล า 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมอุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจวิาระ สถานท่ีถ่ายท าละคร YOSHITSUNE เร่ืองดงัของทางช่อง NHK 
 ชมวิหารทองค าท่ีสร้างจากไม้ วิหารขนาดเล็กท่ีเป็นสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่ น และเป็น

สมบตัิแห่งชาติของชาติญ่ีปุ่ น ณ วัดชูซอนจิ  
 ชมกนิซัง ออนเซ็น เมืองน า้พรุ้อนสดุแสนโรแมนติก แห่งเดียวของจงัหวดัยามากาตะ  
 ชมความสวยงามของดอกซากรุะท่ีบานสะพร่ังกว่า 1,200 ต้น ณ สวนฮโิตะเมะ เซม็บงซากุระ 
 เดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านของญ่ีปุ่ นยามเช้าท่ีตลาดเช้าเซนได เป็นตลาดท่ีมีร้านขายผลไม้ ขายอาหาร

สดมากกว่า 70 ร้านค้า 
 ล่องเรือชมหบุเขาเกบเิค หบุเขากว้างใหญ่ท่ีมีธรรมชาติล้อมรอบ และมีการล่องเรือท่ีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะ 
 ช้อปปิง้จใุจที่เซนได พรีเม่ียม เอาท์เลท ท่ีมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมายให้เลือกซือ้ 
 เก็บผลสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ พร้อมลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี ท่ีท่านเก็บเองจากต้น 
 อาบน า้แร่ แช่ออนเซน็สไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 
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วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ  
--:-- น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบิน

ไทยแบบเชา่เหมาล า ซึง่พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสมัภาระแก่ทา่น 

 
วันพุธที่ 11 เม.ย. 61 กรุงเทพฯ – ฮานามากิ – อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ – 

วัดชูซอนจ ิ
--:-- น. ออกเดนิทางสู่สนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ นโดยสายการบนิไทยแบบเช่า

เหมาล า ด้วยเท่ียวบนิท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบินฮานามากิ เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจ
คนเข้าเมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่าน
เดินทางสู่อุทยานมรดกเอซาชิ ฟูจิวาระ 
(Esashi Fujiwara no Sato) เป็นอุทยาน ท่ี
ได้รับความนิยมในการถ่ายท าภาพยนตร์ 
ละครเร่ืองดังของช่อง NHK ญ่ี ปุ่ น  และ
โฆษณาต่างๆ มากมายภายในเป็นท่ีท าการ
รัฐบาลตัง้แต่สมัยก่อนซึ่งจะเปิดใช้ส าหรับ
เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัเท่านัน้ ภายหลงัได้ถูกสร้างขึน้มาใหม่โดยจะมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกันคือ ทางด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นแบบศตวรรษท่ี 8-9 ส่วนด้านทิศใต้มี
ลกัษณะเป็นแบบศตวรรษท่ี 12 ในบริเวณทางด้านทิศใต้ทุกท่านจะเห็นตึกสไตล์ราชวงศ์
ถงัของจีนด้วย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมความสวยงามของวัดชูซอนจิ วดั

ในศาสนาพุทธนิกายเทนไดท่ีเก่าแก่และมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งวัดนี ้
ก่อตัง้มาตัง้แตปี่ 850 ตามประวตัิศาสตร์ของ
วดัเล่าว่า วัดชูซอนจิแห่งนี ้สร้างขึน้เพ่ือเป็น
การร าลึกถึงดวงวิญญาณของผู้ เสียชีวิตจาก
สงครามอนัยาวนาน โดยแรกเร่ิมท่ีก่อสร้างนัน้ภายในวดัมีอาคารตา่งๆ และเจดีย์มากกว่า 
40 หลงั มีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่ท่ีน่ีมากกว่า 300 รูป จนกระทัง่เกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
อาคารและเจดีย์นับหลายสิบหลังก็ได้ถูกท าลายลงไป เหลือเพียงเท่าท่ีเห็นในปัจจุบัน
เทา่นัน้ นอกจากนีว้ดัชซูอนจิยงัคงเป็นคลงัสมบตัิของยคุเฮอนัท่ีบอกเลา่ถึง สมบตัขิองชาต ิ
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และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญกว่า 
3,000 ชนิด  เช่น  คอนจิคิ โด  ห รือ  “วิหาร

ทองค า” เป็นวิหารท่ีตัง้อยู่บนเนินเขา โดย
วิหารทองค าแห่งนี ้สร้างขึน้โดยค าสัง่ของโอชู
ฟูจิวาระ   ในปี 1124 สร้างจากไม้และปก
คลุมด้วยใบไม้สีทองสวยงามทัง้ด้านในและ
ด้านนอกจดุประสงค์หลกัของการสร้างวิหารทองค าแห่งนีก็้เพ่ืออทุิศให้กบัอะมิดะ ไนยาอิ 
ซึ่งวิหารทองค าแห่งนีย้งัมีลกัษณะคล้ายกบัศาลาทองคินคะคจุิ แห่งเมืองเกียวโตอีกด้วย 
เพราะตวัอาคารก็หุ้มด้วยทองค าเหมือนกนันัน่เอง  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Metropolitan Akita (- / L / D) 
 
วันพฤหสับดีที่ 12 เม.ย. 61 สวนผลไม้ (เกบ็สตรอเบอร่ี) – กนิซัง ออนเซน็   
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 พาท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบั

การเก็บสตรอเบอร่ี ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถว
จ านวนมาก และลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี 
สดๆ ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่าง
เต็มอ่ิม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอร่ี
เป็นท่ีระลึกตามอัธยาศยั รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของ
ฝากให้กบัคนท่ีบ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้เชน่กนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่กินซัง ออนเซ็น เมืองน า้พุร้อนสุด

แสนโรแมนติก ของจังหวัดยามากาตะ คือ
แหล่งน า้พรุ้อนยอดนิยมท่ียงัคงอนรัุกษ์สภาพ
บ้านเมืองในสมัยไทโชเม่ือประมาณ 100 ปี
ก่อน ให้ผู้คนท่ีมาเท่ียวชมได้เห็นกนัอยู่มาจน
ปัจจบุนั มีเรียวกงัท่ีสร้างด้วยไม้เรียงรายอยู่ตลอดสองฝ่ังแม่น า้ และในยามค ่าคืนจะมีการ
จดุโคมไฟ มองดแูล้วสดุแสนโรแมนติก  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
เข้าพกัโรงแรม Tsukioka Hotel (B / L / HD) 
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หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

  
วันศุกร์ที่ 13 เม.ย. 61 เมืองโอกาวาระ – ฮโิตะเมะ เซม็บงซากุระ – เมืองเซนได – 

เซนได พรีเม่ียม เอาท์เลท  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโอกาวาระ เมืองท่ีตัง้
อยู่ทางตอนใต้ของจงัหวดัมิยางิ โดยมีแม่น า้
ชิโรอิชิไหลผ่านและยังเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ี
ชมดอกซากุระท่ีสวยงามอีกแห่ งหนึ่งใน
ภูมิภาคโทโฮคุด้วย น าท่านสู่ฮิโตะเมะ เซ็ม
บงซากุระ สถานท่ีชมดอกซากรุะท่ีมีแม่น า้ชิ
โรอิชิไหลผ่าน และตรงบริเวณทางเดินสอง
ข้างทางมีต้นซากรุะเรียงรายเป็นทิวแถวกว่า 1,200 ต้น ให้ท่านเดินชมความสวยงามของ
ดอกซากุระท่ีบานสะพร่ัง (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ)ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (ประมาณ
กลางเดือนเมษายน ไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเซนได เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคโทโฮคเุป็นเมืองศนูย์กลาง

ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ 
ของเมืองเซนไดได้ผสมผสานกับธรรมชาติอย่างสมดลุ เป็นเมืองท่ีมีแม่น า้ไหลผ่านกลาง
เมือง อีกทัง้ยงัมีต้นไม้เรียงรายสองฟากถนนมองดแูล้วเต็มไปด้วยสีเขียว ท าให้เป็นท่ีรู้จกั
กันดีในฉายา “เมืองแห่งต้นไม้” จากนัน้พา
ท่านช้อปปิง้ท่ีเซนได พรีเม่ียม เอาท์เลท 
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือ้สินค้า
แบรนด์เนมต่างๆ มากมาย อาทิ  กระเป๋า 
เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้าแฟชั่น รองเท้า เป็นต้น 
อิสระให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เข้าพกัโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai (B / L / D)  
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วันเสาร์ที่ 14 เม.ย. 61 ตลาดเช้าเซนได – ปราสาทอาโอบะ – หบุเขาเกบเิค 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดเช้าเซนได ตลาดแห่งนี ้มี
ร้านค้าเรียงรายเป็นจ านวนมากกวา่ 70 ร้าน 
ไม่ว่าจะเป็นร้านขายปลา ร้านขายผัก และ
ร้านขายผลไม้สด ๆ ในราคาย่อมเยา ท าให้
ตลาดเช้าแห่งนีไ้ด้ถกูกล่าวขานว่าเป็น “ครัว
ของเซนได” เพราะเป็นตลาดท่ีผู้คนทัว่ไปให้
ความสนใจและเป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทกุท่านชมปราสาทอาโอบะ หรือท่ีรู้จกักนัอีกช่ือวา่ “ปราสาทเซนได” ถกูสร้างขึน้ในปี

ค.ศ.1600 โดยท่านดาเตะ มาซะมุเนะผู้ก่อตัง้เมืองเซนได ปราสาทอาโอบะเป็นปราสาท
ประจ าตระกูลดาเตะนานกว่า 200 ปี หลังจากถูกยึดอ านาจ ปราสาทได้ถูกรือ้ถอนไป
บางส่วนในช่วงปี 1870 ก่อนจะถูกท าลาย
ลงอีกครัง้จากระเบิดในช่วงสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 ปัจจบุนับริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของศาลเจ้าโก
โคขุ และพิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ ตรง
บริเวณด้านนอกมีรูปปัน้ของท่านดาเตะ มา
ซะมุเนะนั่งบนหลังม้าตัง้เด่นเป็นสง่า ด้วย
จดุยทุธศาสตร์ในสมยัก่อนท าให้ในปัจจบุนัท่ีแห่งนีก้ลายเป็นจดุชมวิวท่ีสวยงามของเมือง
เซนไดอีกแหง่ จากนัน้น าทา่น “ลอ่งเรือ” ชมหุบเขาเกบิเค หบุเขากว้างใหญ่ท่ีมีหน้าผาอนั
สูงชันกว่า 100 เมตร ทอดตัวยาวไปตาม
แม่ น า้ ซ า เท็ ตสึ เป็ น ระยะทางเกื อบ  2 
กิโลเมตร ท่านจะได้ยินเสียงเพลง “เกอิบ ิ
โออิวาเคะ” ท่ีขับร้องโดยเหล่านักเดินเรือท่ี
ล่องเรือ ไปตามแม่น า้  การล่อง เรือ ท่ี มี
เอกลักษณ์เฉพาะและมีบรรยากาศอันน่า
ดึงดูดใจ ท าให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับ
ความงดงามอนัลกึซึง้นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
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เข้าพกัโรงแรม Shizukuishi Prince Hotel (B / L / HD) 
หลงัอาหารเชิญท่านอาบน า้แร่เพ่ือความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือวา่ในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตซุึง่ชว่ยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 
วันอาทติย์ที่ 15 เม.ย. 61 ฮานามาก ิ– กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นเดนิทางสูส่นามบินฮานามากิ (B / - / -) 

--:-- น.  ออกเดนิทางจากสนามบินฮานามากิ โดยสายการบนิไทยแบบเช่าเหมาล า ด้วยเท่ียวบนิ
ท่ี TG ---- 

--:-- น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ  

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

10 – 15 เม.ย. 61 62,990 62,990 60,990 8,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 30 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 30 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 อัพเกรดที่น่ังเป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) เพิ่มเงนิ 20,000 บาท 

 เดก็ทารกที่มีอายุไม่ถงึ 2 ปี อัตราค่าบริการ 5,000 บาท 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทยแบบเช่าเหมาล า (ไม่สามารถสะสมไมล์
ได้) 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดทา่นอาจต้องช าระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ทิปคนขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

8. คา่ประกันอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุมเ่กิน 70 ปี) 
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9. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
10. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 30 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
มีการประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั (ไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดหากลูกค้าไม่เดินทางไม่ว่า
กรณีใดๆ เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ) 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือ
วา่การส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง: 
กรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอ
คืนเงินได้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า
หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดหากลกูค้าไมเ่ดนิทางไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะ
ถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 
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3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น อุบตัิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
สภาวะของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 
 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ
ความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 
 
  
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


