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HELLO SENDAI
5DAYS 3NIGHTS BY TG

VTG ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ ปุ่น ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อุทยั
โดยสำยกำรบิ นไทย สู่เมืองเซ็นได ฮิ รำอิ ซูมิ มัตสึชิมะ

เยี่ยมชมวิ หำรทองคำที่ฮิรำอิ ซูมิ ล่องเรือชมอ่ำวมัตสึชิมะและเพลิ ดเพลิ นไปกับ
ธรรมชำติ อนั สมบูรณ์ ช้อปปิ้ งแบรนด์ดงั และสิ นค้ำญี่ปนมำกมำย
ุ่
แช่น้ำแร่ ออนเซ็น
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กำหนดกำรเดินทำง 09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-4ธ.ค. 2562
07-11 / 14-18 ธ.ค. 2562
วันแรก
21.00 น.
23.50 น.

สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชัน้ ที่ 4 ประตูหมำยเลข 2 สำยกำรบินไทย
เคำน์เตอร์ C เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง และผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่ สนำมบินเซ็นได ภูมิภำคโทโฮขุ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบินไทย
เที่ยวบินที่ TG626

สนำมบินเซ็นได >> ฮิ รำอิ ซมู ิ >> วัดจูซนจิ >> ล่องเรือหุบเขำเกย์บิเคย์ >>
หุบเขำนำรูโกะ>> นำรูโกะ ออนเซ็น
07.30 น.
เดิ นทำงถึงสนำมบินเซ็นได จังหวัดมิยำงิ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และขัน้ ตอนศุลกำกรแล้ว นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองฮิ รำอิ ซมู ิ จังหวัดอิ วำเตะ เพื่อ
นำท่ำนชมควำมสวยงำมของวิหำรทองคำที่วดั จูซนจิ วัดแห่งนี้สร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ.850
โดยพระเอนนิน โดยมีท่ำนคิโยฮิระ ผูน้ ำตระกูลโอชู ฟูจวิ ำระ เป็ นผูร้ เิ ริม่ ขยำยวัดให้ใหญ่
ขึน้ ในสมัยนัน้ มีอำคำรและเจดียม์ ำกกว่ำ 40 แห่ง และมีนกั บวชมำกกว่ำ 300 รูป ท่ำนคิ
โยฮิระตัง้ ใจจะสร้ำงวัดแห่งนี้ขน้ึ เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญำณของผูท้ เ่ี สียชีวติ ในศึกสงครำม
ภำยในแคว้นทีม่ มี ำอย่ำงยำวนำน ภำยในวัดมีอำคำรทีถ่ ูกขึน้ ทะเบียนเป็ นมรดกของชำติ
แห่งแรกนั ่นคือ วิ หำรทองคำหรือคงจิคโิ ด วิหำรทีถ่ ูกเคลือบด้วยทองคำทัง้ ภำยในและ
ภำยนอกอำคำร ประดับตกแต่งด้วยเปลือกหอยอย่ำงปรำณีต ภำยในประดิษฐำนองค์
พระพุทธรูป แสดงให้เห็นถึงควำมเจริญรุง่ เรืองของเมืองฮิรำอิซูมใิ นสมัยนัน้
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
นำท่ ำนเปลี่ยนอิร ิยำบถมำล่ องเรือชมวิ ว ที่ เกย์บิเคย์ หุบเขำโขดหิน ขนำดใหญ่ ท่ีมี
ประวัตศิ ำสตร์ยำวนำนกว่ำ 100 ปี โดยทีเ่ กย์บเิ คย์นนั ้ เป็ นสถำนที่ท่องเทีย่ วแห่งเดียวใน
ญี่ป่ ุน ที่ใช้เรือถ่ อด้วยไม้พำยเพียงอัน เดียวตลอดกำรเดินทำง ในระหว่ำงกำรล่องเรือ
ท่ำนจะได้ต่นื ตำตื่นใจกับทัศนียภำพของสองข้ำงทำงทีส่ วยงำมน่ำประทับใจ จำกนัน้ นำ
ท่ำนเดินทำงสู่ หุบเขำนำรูโกะ หนึ่งในหุบเขำที่สวยที่สุดในภูมิภำคโทโฮขุ นำท่ำนชม
วิวทิวทัศน์ของหุบเขำรวมทัง้ สะพำนโอฟุคำซำว่ำทีบ่ ริเวณศำลำนำรุโกะเคียว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ในโรงแรมที่พกั
***หลังมื้ออำหำร อิ สระให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่ อว่ำถ้ำ
ได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สอง
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วันที่สำม
เช้ำ

กลำงวัน
บ่ำย

คำ่

นำรูโกะ >> ยำมำกำตะ >> กิ นซัง ออนเซ็น >> มัตสึชิมะ >> วัดซุยกันจิ >>
ล่องเรือชมอ่ำวมัตสึชิมะ >> มิตซุย เอำท์เล็ต >> เซ็นได
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองยำมำกำตะ เพื่อพำท่ำนชม กิ นซัง ออนเซ็น เมืองน้ ำพุร้อนที่
ในอดีตเคยเป็ นเหมือนแร่เงินมำก่อน แต่เนื่องจำกกำลเวลำผ่ำนไป เหมืองแร่ได้ปิดตัวลง
และถูกพัฒนำมำเป็ น เมืองน้ ำพุร้อนที่มีควำมสวยงำมติดอัน ดับต้น ๆ ของญี่ป่ ุน ด้วย
บรรยำกำศของอำคำรบ้ำนเรือนแบบญี่ป่ นุ โบรำณ ที่ถูกอนุ รกั ษ์เอำไว้เป็ นอย่ำงดี ทำให้
กินซังออนเซ็นดูมเี สน่หน์ ่ำค้นหำและน่ำหลงใหลเป็ นอย่ำงยิง่ กินซังอออนเซ็นแห่งนี้ ถูก
ใช้เป็ นโลเคชั ่นในกำรถ่ำยทำละครและภำพยนตร์ยอ้ นยุคมำกมำย ที่โด่งดังที่สุดได้แก่
เรื่อง “โอชิ น” นั ่นเอง จำกนัน้ นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองมัตสึชิมะ นำท่ำนเข้ำชม วัด
ซุย กันจิ วัดที่ได้รบั กำรยกย่องให้เป็ น สมบัติของชำติและเป็ น มรดกทำงวัฒ นธรรมที่
สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ถูกสร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ.828 และเนื่องจำกวัดซุยกันจิน้ีถูกสร้ำง
ขึน้ มำในช่วงยุคสมัยสงครำมอันยำวนำน ทำให้เรำได้เห็นถึงโครงสร้ำงทีแ่ ปลกตำไปจำก
วัดทั ่วๆ ไปอำทิเช่น หอสังเกตุกำรณ์หรือทำงเดินทีส่ ร้ำงขึน้ เพื่อให้สำมำรถรูไ้ ด้วำ่ มีผบู้ ุก
รุก ซึง่ ปรกติเรำจะพบโครงสร้ำงแบบนี้ได้ตำมปรำสำทต่ำงๆ ในญี่ป่ นุ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนล่องเรือรับลมชมอ่ำวมัตสึชิมะ ที่มเี กำะน้อยใหญ่กว่ำ 260 เกำะ เรียงรำยกัน
อยู่ในท้องทะเล ลักษณะเกำะเป็ นแบบหินขำวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื่อผสมผสำนกับ
น้ ำทะเลสีฟ้ำ เกิดเป็ นทัศนียภำพที่งดงำม โดยในปี ค.ศ. 2013 อ่ำวมัตสึชมิ ะเคยได้รบั
รำงวัล “อ่ำวที่ งดงำมที่สดุ ในโลก” และยังติดอันดับ 1 ใน 3 จุดชมวิวทีส่ วยงำมทีส่ ุดใน
ญี่ป่ ุนอีกด้วย จำกนัน้ อิสระให้ท่ ำนได้ช้อปปิ้ ง สินค้ำแบรนด์ดงั รำคำดี ที่มิตซุย เอำท์
เล็ต ปำร์ค เซ็นได พอร์ท ที่น่ีมแี บรนด์สนิ ค้ำหลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อกว่ำ 120
ร้ำน อำทิเช่ น COACH, MICHAEL KORS, GAPS, adidas, Reebok, NIKE, ASICS,
Onitsuka Tiger, UNDER ARMOUR, LE CREUSET ฯลฯ ได้เวลำอัน สมควร น ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเซ็นได เมืองทีใ่ หญ่ท่สี ุดและเป็ นศูนย์กลำงทำงด้ำนเศรษฐกิจของ
ภูมภิ ำคโทโฮขุ มีประชำกรอำศัยอยู่รำวๆหนึ่งล้ำนคน เมืองเซ็นไดนี้ก่อตัง้ โดยไดเมียว
ดำเตะ มำซำมุ เนะ ภำยในตัวเมืองมีก ำรปลูกต้น เซลโคว่ำเรียงรำยทอดยำวตลอด
เส้นทำง และมีสวนสำธำรณะอยูม่ ำกมำย จึงทำให้เมืองเซ็นไดได้รบั สมญำนำมว่ำ “เมือง
แห่งต้นไม้”
อิสระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว
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เซ็นได >> ปรำสำทอำโอบะ >> วัดไดคันนอน (เจ้ำแม่กวนอิ ม) >> ช้อปปิ้ งย่ำนอิ จิบนั โจ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
นำท่ำนเดินทำงสู่ ปรำสำทอำโอบะ หรือปรำสำทเซ็นได ทีถ่ ูกสร้ำงขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1601
โดยท่ำนดำเตะ มำซำมุเนะ แม้ว่ำในปั จจุบนั ตัวปรำสำทจะไม่หลงเหลือแล้ว แต่ยงั คง
หลงเหลือกำแพงหินและประตูท่ถี ูกบูรณะขึน้ ใหม่อกี ครัง้ โดยจำกบริเวณซำกปรำสำท
ท่ำนสำมำรถชมวิวทิวทัศน์อนั งดงำมของเมืองเซ็นไดได้ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่ วัด
ไดคันนอน หรือวัดเจ้ำแม่กวนอิม ทีม่ อี งค์เจ้ำแม่กวนอิมสูง 100 เมตร เป็ นองค์ประธำน
โดยสำมำรถเข้ำเยีย่ มชมภำยในรูปปัน้ ได้ ภำยในมี 12 ชัน้ สำมำรถชมวิวเมืองเซ็นไดได้
อย่ำงทั ่วถึง
กลำงวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
บ่ำย
อิ ส ระให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ งย่ ำนอิ จิบนั โจ แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังของเมืองเซ็น ไดและเป็ น
ย่ำนช้อปปิ้ งที่ใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ ำคโทโฮขุ ประกอบไปด้วยร้ำนค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ร้ำน
ขำยยำ ร้ำนร้อยเยน ร้ำนอำหำรฯลฯ
คำ่
อิสระรับประทำนอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว

วันที่สี่
เช้ำ

วันที่ห้ำ
เช้ำ
11.15 น.
16.05 น.

สนำมบินเซ็นได >> สนำมบินสุวรรณภูมิ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบินเซ็นไดเพื่อทำกำรเช็คอิ น
ออกเดิ นทำงสู่สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG627
เดิ นทำงสนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ
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กำหนดกำรเดินทำง 09-13 / 16-20 / 30พ.ย.-4ธ.ค. 2562
07-11 / 14-18 ธ.ค. 2562
**รำคำรวมรำยกำรทัวร์และตั ๋วเครื่องบิน**

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ

34,900.-

22,600.-

เด็ก (เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

31,500.-

20,300.-

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พักกับผู้ใหญ่

26,300.-

16,900.-

สำหรับท่ำนที่ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

หมำยเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้เดินทางจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้เดิน ทางมีไม่ครบตาม
จานวนดังกล่าว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
2. การผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง เป็ น วิจารณญาณของเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ
3. หากผู้เดิน ทางมีการใช้ต ั ๋วเดิน ทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พกั มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนซือ้ ตั ๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์วา่ ออกเดินทาง
ได้หรือไม่ และตรวจเช็คน้าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศทีท่ ่านใช้ เนื่องจากการ
กาหนดน้ าหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ
ขึน้ อยูก่ บั การกาหนดของแต่ละสายการบิน ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึน้
4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษทั ขณะเดินทาง อาทิเช่น ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่ วหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ จะไม่คนื เงินค่าบริการในส่วนนัน้ ให้
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อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำตั ๋วโดยสำรเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่ำน้ำหนักสัมภำระทีม่ ำพร้อมกับตั ๋วเครื่องบิน
-สำยกำรบินไทย ได้น้ำหนักสัมภำระ 20 กิโลกรัม/ท่ำน
3. ค่ำทีพ่ กั ห้องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำรหรือระดับเทียบเท่ำ กรณีหอ้ งพัก
สำหรับ 3 ท่ำน บำงโรงแรมจัดห้องพักทีม่ ี 3 เตียงเดีย่ วและบำงโรงแรมจะใช้เป็ นห้องพักคู่แล้ว
เสริมเตียง ในกรณีทท่ี ำงโรงแรมไม่สำมำรถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่ำนให้ได้ จำเป็ นต้องจัด
ห้องพักให้ท่ำนเป็ นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล
-ห้องทวิน ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง
-ห้องดับเบิล้ ห้องพักสำหรับ 2 ท่ำน มีเตียงขนำดควีนไซส์ 1 เตียง
-ห้องทริปเปิ้ ล ห้องพักสำหรับ 3 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 2 เตียง และเตียงเสริมอีก 1 เตียง
-ห้องซิงเกิล ห้องพักสำหรับ 1 ท่ำน มีเตียงเดีย่ ว 1 เตียง
4. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมทีร่ ะบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ำใช้จ่ำยของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
6. ค่ำประกันอุบตั เิ หตุในระหว่ำงกำรเดินทำง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดท่ำนละไม่เกิน 1,000,000.บำท ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บำท ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ของบริษทั ประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภำพระหว่ำงกำรเดินทำง)
**เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุ
เพียงครึ่งเดียว**
7. ค่ำภำษีน้ำมันทีส่ ำยกำรบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 6 มิถนุ ำยน 2562 และท่ำนต้องชำระเพิม่ เติมใน
กรณีทท่ี ำงสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บเพิม่ ภำยหลังจำกทีท่ ่ำนได้ทำกำรจองทัวร์แล้ว
8. ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามันหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
5. ค่าประกันอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์และผูเ้ ดินทางต้องการทาเพิม่ เติม อาทิ
ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สนิ หรือเทีย่ วบินล่าช้าหรือทรัพย์สนิ สูญหาย เป็ นต้น
6. ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้าดื่มระหว่างทัวร์)
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
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เงื่อนไขกำรชำระเงิน
1. กรุณาชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท
2. กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการ
3. กรณีทาการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน
กำรยกเลิ ก
1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินมัดจาทังหมด
้
2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. กรณีทก่ี รุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสาคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรือวันหยุดยาวตามทีร่ ฐั บาลกาหนดในแต่ละปี และรวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ(เช่าเหมาลา) จะไม่ม ี
การคืนเงินมัดจาและค่าทัวร์ทุกกรณี
4. เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบโปรโมชั ่น เมื่อชาระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง
หรือขอยกเลิกได้ในทุกกรณี
5. กรณีทำกำรตัดกรุ๊ปสำยกำรบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่สำมำรถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทาการหรือน้อยกว่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่าตั ๋วและค่าทัวร์ทุกกรณี
หมำยเหตุ
1. ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้าม
เข้าประเทศญี่ป่ ุน / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืน
เงิน ให้ท่ านได้ ไม่ ว่าจ านวนทัง้ หมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ท างบริษ ัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีท่เี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ได้กต็ ่อเมื่อ
ทางสายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
3. ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติในต่างประเทศระหว่างการเดินทาง หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมีเหตุ
ทาให้การเดินทางไม่สามารถเป็ นไปตามกาหนดการได้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินจนกว่าจะ
ได้รบั การยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ นอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ
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4. หลังจำกที่ท่ำนได้ทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำเรียบร้อยแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำน
ได้ ย อมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ ำงๆ ที่ ท ำงบริ ษัท ได้ ร ะบุไ ว้ ในโปรแกรมทัว ร์ทุ ก
ประกำร
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