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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น
โดยสายการบิน

เยี�ยมชมวิหารทองคาํที�ฮิราอิซูมิ 
กบัธรรมชาติอนัสมบูรณ์

 
 

JAN-FEB ‘20 

TTTEEERRR   SSSEEENNNDDD
DAYS 3NIGHTS BY TG 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี�ปุ่ น ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั
สายการบินไทย สู่เมืองเซ็นได ฮิราอิซูมิ มตัสึชิมะ

 

 

วิหารทองคาํที�ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมตัสึชิมะและเพลิดเพลินไป
ธรรมชาติอนัสมบูรณ์ ช้อปปิ2 งแบรนดด์งัและสินค้าญี�ปุ่ นมากมาย

แช่นํ2าแร่ ออนเซน็  
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ดินแดนแห่งอาทิตยอ์ุทยั  
มตัสึชิมะ  

และเพลิดเพลินไป
ช้อปปิ2 งแบรนดด์งัและสินค้าญี�ปุ่ นมากมาย 
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กาํหนดการเดินทาง   18-22 ม.ค.2563 

01-05 ก.พ. / 15-19 ก.พ. / 29 ก.พ.-04 มี.ค. 2563 
 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู 

21.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู ชั 2นที� 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์C เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั 2นตอนการเชค็อิน 

23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเซน็ได ภมิูภาคโทโฮข ุประเทศญี&ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                      เที&ยวบินที& TG626 

วนัที�สอง          สนามบินเซน็ได - ฮิราอิซูมิ - วดัจซูนจิ –ล่องเรือหบุเขาเกยบิ์เคย-์ 
                         นารโูกะ ออนเซน็ 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเซน็ได จงัหวดัมิยางิ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขั 9นตอนศลุกากรแล้ว นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองฮิราอิซูมิ จงัหวดัอิวาเตะ เพื�อ
นําท่านชมความสวยงามของวหิารทองคาํที�วดัจซูนจิ วดัแห่งนี�สรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.850 
โดยพระเอนนิน โดยมท่ีานคโิยฮริะ ผูนํ้าตระกูลโอช ูฟูจวิาระ เป็นผูร้เิริ�มขยายวดัใหใ้หญ่
ขึ�น ในสมยันั �นมอีาคารและเจดยีม์ากกว่า 40 แห่ง และมนีกับวชมากกว่า 300 รปู ท่านคิ
โยฮริะตั �งใจจะสรา้งวดัแห่งนี�ขึ�นเพื�อราํลกึถงึดวงวญิญาณของผูท้ี�เสยีชวีติในศกึสงคราม
ภายในแควน้ที�มมีาอย่างยาวนาน ภายในวดัมอีาคารที�ถูกขึ�นทะเบยีนเป็นมรดกของชาติ
แห่งแรกนั �นคอื วิหารทองคาํหรอืคงจคิโิด วหิารที�ถูกเคลอืบดว้ยทองคาํทั �งภายในและ
ภายนอกอาคาร ประดบัตกแต่งดว้ยเปลอืกหอยอยา่งปราณตี ภายในประดษิฐานองค์
พระพุทธรปู แสดงใหเ้หน็ถงึความเจรญิรุง่เรอืงของเมอืงฮริาอซิูมใินสมยันั �น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเปลี�ยนอิรยิาบถมาล่องเรือชมวิวที&เกย์บิเคย์ หุบเขาโขดหินขนาดใหญ่ที�มี

ประวตัศิาสตรย์าวนานกว่า 100 ปี โดยที�เกยบ์เิคยน์ั �นเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งเดยีวใน
ญี�ปุ่ นที�ใช้เรอืถ่อด้วยไม้พายเพยีงอันเดยีวตลอดการเดนิทาง ในระหว่างการล่องเรอื 
ท่านจะไดต้ื�นตาตื�นใจกบัทศันียภาพของสองขา้งทางที�สวยงามน่าประทบัใจ จากนั �นนํา
ท่านเดนิทางสู่ นารโุกะออนเซน็ อยู่ที�จงัหวดัมยิาก ิซึ�งมทีั �งโรงแรมหอ้งพกัจาํนวนมาก
ที�นี�เป็นเมอืงแรก ๆ ที�ต้องไปเยี�ยมชมหากต้องการแช่นํ�าพุร้อน เมื�อถึงย่านนํ�าพุร้อน 
ท่านจะได้กลิ�นที�อยู่ในนํ�าพุร้อนและรา้นค้าที�อยู่ใกล้เคยีงที�จําหน่ายไข่ที�ลวกด้วยนํ�าพุ
รอ้น อสิระใหท่้านไดเ้ดนิเล่นแช่เทา้ที�นํ�าพุรอ้นตามตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที&พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ&า รบัประทานอาหารคํ&า  ในโรงแรมที&พกั 
                        ***หลงัมื9ออาหาร อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่นํ9าแร่ธรรมชาติ เชื&อว่าถ้า

ได้แช่นํ9าแร่แล้ว จะทาํให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึ9น 
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วนัที�สาม          นารโูกะ- ยามากาตะ  -กินซงั ออนเซน็  -มตัสึชิมะ - วดัซุยกนัจิ - 
                         ล่องเรือชมอ่าวมตัสึชิมะ - มิตซุย เอาทเ์ลต็ -เซน็ได 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พกั 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมืองยามากาตะ เพื�อพาท่านชม กินซงั ออนเซน็ เมอืงนํ�าพุรอ้นที�

ในอดตีเคยเป็นเหมอืนแรเ่งนิมาก่อน แต่เนื�องจากกาลเวลาผ่านไป เหมอืงแร่ไดปิ้ดตวัลง
และถูกพฒันามาเป็นเมอืงนํ�าพุร้อนที�มคีวามสวยงามติดอันดบัต้นๆ ของญี�ปุ่ น ด้วย
บรรยากาศของอาคารบา้นเรอืนแบบญี�ปุ่ นโบราณ ที�ถูกอนุรกัษ์เอาไวเ้ป็นอย่างด ีทําให้
กนิซงัออนเซน็ดมูเีสน่หน่์าคน้หาและน่าหลงใหลเป็นอย่างยิ�ง กนิซงัอออนเซน็แห่งนี� ถูก
ใช้เป็นโลเคชั �นในการถ่ายทําละครและภาพยนตรย์อ้นยุคมากมาย ที�โด่งดงัที�สุดได้แก่
เรื�อง “โอชิน” นั �นเอง จากนั �น นําท่านออกเดนิทางสู่ เมืองมตัสึชิมะ นําท่านเขา้ชม วดั
ซุยกนัจิ วดัที�ได้รบัการยกย่องให้เป็นสมบตัิของชาติและเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�
สาํคญัของประเทศ วดัแห่งนี�ถูกสรา้งขึ�นในปีค.ศ.828 และเนื�องจากวดัซุยกนัจนีิ�ถูกสรา้ง
ขึ�นมาในช่วงยคุสมยัสงครามอนัยาวนาน ทาํใหเ้ราไดเ้หน็ถงึโครงสรา้งที�แปลกตาไปจาก
วดัทั �วๆ ไปอาทเิช่น หอสงัเกตุการณ์หรอืทางเดนิที�สรา้งขึ�นเพื�อใหส้ามารถรูไ้ดว้่ามผีูบุ้ก
รกุ ซึ�งปรกตเิราจะพบโครงสรา้งแบบนี�ไดต้ามปราสาทต่างๆ ในญี�ปุ่ น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านล่องเรือรบัลมชมอ่าวมตัสึชิมะ ที�มเีกาะน้อยใหญ่กว่า 260 เกาะ เรยีงรายกนั

อยู่ในท้องทะเล ลกัษณะเกาะเป็นแบบหนิขาวปกคลุมไปด้วยต้นสน เมื�อผสมผสานกบั
นํ�าทะเลสฟ้ีา เกดิเป็นทศันียภาพที�งดงาม โดยในปีค.ศ. 2013 อ่าวมตัสชึมิะเคยได้รบั
รางวลั “อ่าวที&งดงามที&สดุในโลก” และยงัตดิอนัดบั 1 ใน 3 จดุชมววิที�สวยงามที�สุดใน
ญี�ปุ่ นอีกด้วย จากนั �นอสิระให้ท่านได้ช้อปปิ� งสนิค้าแบรนด์ดงั ราคาด ีที�มิตซุย เอาท์
เลต็ ปารค์ เซ็นได พอรท์ ที�นี�มแีบรนดส์นิค้าหลากหลายให้ท่านได้เลอืกซื�อกว่า 120 
รา้น อาทเิช่น COACH, MICHAEL KORS, GAPS, adidas, Reebok, NIKE, ASICS, 
Onitsuka Tiger, UNDER ARMOUR, LE CREUSET ฯลฯ   ไดเ้วลาอนัสมควร นํา
ท่านเดนิทางสู่ เมืองเซน็ได เมอืงที�ใหญ่ที�สุดและเป็นศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกจิของ
ภูมภิาคโทโฮขุ มปีระชากรอาศยัอยู่ราวๆหนึ�งลา้นคน  เมอืงเซน็ไดนี�ก่อตั �งโดยไดเมยีว
ดาเตะ มาซามุเนะ  ภายในตัวเมืองมกีารปลูกต้นเซลโคว่าเรียงรายทอดยาวตลอด
เสน้ทาง และมสีวนสาธารณะอยูม่ากมาย จงึทาํใหเ้มอืงเซน็ไดไดร้บัสมญานามว่า “เมอืง
แห่งตน้ไม”้ 

คํ&า อสิระรบัประทานอาหารคํ&าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที&พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที�สี�              เซน็ได -ปราสาทอาโอบะ -วดัไดคนันอน (เจ้าแม่กวนอิม) -ช้อปปิ2 งย่านอิจิบนัโจ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พกั 
 นําท่านเดนิทางสู่ ปราสาทอาโอบะ หรอืปราสาทเซน็ได ที�ถูกสรา้งขึ�นเมื�อปีค.ศ.1601 

โดยท่านดาเตะ มาซามุเนะ แมว้่าในปัจจุบนั ตวัปราสาทจะไม่หลงเหลอืแล้ว แต่ยงัคง
หลงเหลอืกําแพงหนิและประตูที�ถูกบูรณะขึ�นใหม่อกีครั �ง โดยจากบรเิวณซากปราสาท 
ท่านสามารถชมววิทวิทศัน์อนังดงามของเมอืงเซน็ไดได้ จากนั �น นําท่านเดนิทางสู่ วดั
ไดคนันอน หรอืวดัเจา้แมก่วนอมิ ที�มอีงคเ์จา้แมก่วนอมิสงู 100 เมตร เป็นองคป์ระธาน 
โดยสามารถเขา้เยี�ยมชมภายในรปูปั�นได ้ภายในม ี12 ชั �น สามารถชมววิเมอืงเซน็ไดได้
อยา่งทั �วถงึ 

กลางวนั อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ9 งย่านอิจิบนัโจ แหล่งช้อปปิ� งชื�อดงัของเมอืงเซ็นไดและเป็น

ย่านช้อปปิ�งที�ใหญ่ที�สุดในภูมภิาคโทโฮขุ ประกอบไปด้วยรา้นค้า หา้งสรรพสนิคา้ รา้น
ขายยา รา้นรอ้ยเยน รา้นอาหารฯลฯ  

คํ&า อสิระรบัประทานอาหารคํ&าตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ที&พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที�ห้า              สนามบินเซน็ได - สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที&พกั 
 ออกเดินทางสู่สนามบินเซน็ไดเพื&อทาํการเชค็อิน 
11.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย  

โดยสายการบินไทย เที&ยวบินที& TG627 
16.05 น. เดินทางสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
�������� ��������  �������� 
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กาํหนดการเดินทาง 18-22 ม.ค.2563 

01-05 ก.พ. / 15-19 ก.พ. / 29 ก.พ.- 4 มี.ค. 2563 

**ราคารวมรายการทวัรแ์ละตั Bวเครื&องบิน** 

 
 

หมายเหต ุ
 

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะต้องมผีู้เดนิทางจํานวน 25 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้เดนิทางมไีม่ครบตาม
จาํนวนดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ +ในการเลื-อนการเดนิทางหรอืเปลี-ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิ +ไมค่นืค่าทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตั :วเดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที-พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิ
กรณุาตดิต่อเจา้หน้าที-ก่อนซื�อตั :วเดนิทางภายในประเทศ เพื-อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที-ท่านใช้ เนื-องจากการ
กําหนดนํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึ�นอยูก่บัการกําหนดของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที-
เกดิขึ�น 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที-
ท่องเที-ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้
 

อตัราค่าบริการนี2รวม 
 

1. ค่าตั eวโดยสารเครื�องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั @วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั @วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 22,600.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 34,900.- 20,300.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 29,900.- 15,900.- 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที�มาพรอ้มกบัตั eวเครื�องบนิ 
-สายการบนิไทย ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 

3. ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
สาํหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที�ม ี3 เตยีงเดี�ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีี�ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสําหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นต้องจดั
หอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี�ยว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี�คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 
**เดก็อายตุํ&ากว่า 1 ปีและผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ9นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ&งเดียว** 

     7.   ค่าภาษนํี�ามนัที�สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 15 พฤศจิกายน 2562 และท่านตอ้งชาํระเพิ�มเตมิ
ใน  กรณทีี�ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ�มภายหลงัจากที�ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 
อตัราค่าบริการนี2ไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที-กลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื-องดื-ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื-นๆ ที-มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื-นๆ ที-มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี-เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื-นๆ ที-นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ-มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที-ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ�าดื-มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื-มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 
เงื�อนไขการชาํระเงิน   

 

1. กรณุาชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที-เหลอืก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการ 
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3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง 35 วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 
การยกเลิก  
 

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย 45 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ +ในการคนื
เงนิมดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ +ในการคนื
ค่าทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี-กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามที-รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที-ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลาํ) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื-องจากตั :วเครื-องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั -น เมื-อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื-อนวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ +ในการคนื
เงนิค่าตั :วและค่าทวัรทุ์กกรณ ี

หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ +ในการเปลี-ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที-สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี-ปุ่ น / การนําสิ-งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติ
ส่อไปในทางเสื-อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที-ยวบนิ ซึ-งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนื
เงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ +ในการ
เปลี-ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี-ยนของเงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที-เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรไ์ด้ก็ต่อเมื-อ
ทางสายการบนิและโรงแรมที-พกัไดท้าํการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุ
ทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิ +ในการคนืเงนิจนกว่าจะ
ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที-
เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 


