✓ ชมความมหัศจรรย์ของกาแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์
ที่ 1 ปี มีครัง้ เดียวเท่านัน้
✓ ชมหมู่บา้ นชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขนึ ้
ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก
✓ ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ
✓ ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทาลาย
✓ ช้อปปิ ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะและอิออน พลาซ่า
✓ อาบนา้ แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปนุ่ 1 คืน
CODE : JHNG 0508 SQ

วันที่

เส้นทาง

วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 63

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

วันเสาร์ที่ 9 พ.ค. 63

สิงคโปร์ - นาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมา
ชิซูจิ – หมู่บา้ นชิราคาวาโกะ - เมืองโทยาม่า
เจแปน แอลป์ (กาแพงหิมะ) - เมืองมัตสึโมโต้ - เขื่อนคุโรเบะ
เมืองมัตสึโมโต้
ปราสาทมัตสึ โมโต้ - เมื องนาโกย่ า – ย่ านซาคาเอะ - อิ ออน
พลาซ่า
นาโกย่า - กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. 63
วันจันทร์ที่ 11 พ.ค. 63
วันอังคารที่ 12 พ.ค. 63

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า กาแพงหิมะ หนึ่งปี มีครั้งเดียว 5D3N (SQ)

อ า ห า ร อาหาร อ า ห า ร
เช้า
กลางวัน เย็น
-

-

-

-

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
17.30 น.
20.10 น.
23.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่
SQ 983
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันเสาร์ท่ี 9 พฤษภาคม 2563
สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองโทยาม่า
01.20 น.
09.05 น.

เที่ยง

ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่
SQ 672
เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศญี่ปนุ่ แล้ว นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่หอ์ นั น่าหลงใหล
ที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปนขนานแท้
ุ่
ร้านขายสาเกแบบญี่ปนที
ุ่ ่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปั จจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็ นเอกลักษณ์
วางตัวเรียงกันเป็ นแถวอยู่ ภายในตัวเมืองเก่ าของเมืองทาคา
ยาม่าจึงได้รบั สมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนัน้ นาท่าน
ชม ย่ า นเมือ งเก่า ซัน มาชิ ซู จิ ย่ านที่อนุรัก ษ์ บ ้านเรือนและ
สภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดาเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ไว้ได้เ ป็ น อย่ างดี ท่านสามารถเพลิดเพลิน กับ บรรยากาศอัน
เก่ าแก่ สุดแสนคลาสสิค หรือถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
นอกจากนีย้ งั มีสินค้าพืน้ เมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่ ดัง้ เดิมให้ท่านได้เลือกซือ้ กันอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า กาแพงหิมะ หนึ่งปี มีครั้งเดียว 5D3N (SQ)

บ่าย

เย็น

นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บา้ นที่ได้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1995
โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถชมความสวยงามของบ้าน
ญี่ปนุ่ แบบโบราณที่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็ นบ้านทีม่ ี
หลังคาทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วทาจากหญ้าหนาๆ เรียกว่าทรง
“กัสโซสึคุริ” ดูแล้วคล้ายกับการพนมมือ เพื่อเป็ นการป้องกัน
ตัวบ้านจากการปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็ นจานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้หิมะไหลลงมาได้ง่าย
นั่นเอง ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศอันสวยงามพร้อมกับถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองโทยาม่า เมืองขนาดเล็กที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงทัง้ สามด้านเป็ นเมืองเลียบชายฝั่ง
ทะเลญี่ปนุ่ ครอบคลุมพืน้ ที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ ญี่ปนุ่ ทาให้เมืองโทยาม่าแห่งนีม้ ีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเท่า (- / L / D)
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama-ekimae/

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เจแปน แอลป์ (กาแพงหิมะ) – เมืองมัตสึโมโต้
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านสู่ สถานีทาเทะยาม่า เพื่อชมทิวทัศน์ความสวยงาม
ของ เทือกเขาเจแปน แอลป์ ให้ท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็ น
กระเช้าไฟฟ้า เพื่อเดิ น ทางขึน้ สู่ ที่ราบสูงบิโจไดระ ผ่านชม
นา้ ตกเมียวโจ ซึ่งเป็ นนา้ ตกสูงที่สดุ ในญี่ปนุ่ พร้อมประทับใจไป
กับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน ผ่าน ป่ าสน
ดึกดาบรรพ์ และทุ่งราบที่อดุ มสมบูรณ์ ชวนให้นกั ท่องเที่ยวมา
สัมผัสได้ทุกฤดูกาล นาท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสความงามด้วยการลัดเลาะซอกกาแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขานี้
จึงมีความสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารภายในสถานี

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า กาแพงหิมะ หนึ่งปี มีครั้งเดียว 5D3N (SQ)

บ่าย

เย็น

น าท่าน ขึ้น กระเช้ า พาโนราม่า ข้ามเหวลึก ระยะทางยาว
1,700 เมตร เป็ นกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา
โดยไม่มีเสาคา้ ยันแม้แต่ตน้ เดีย ว จากนั้นเปลี่ยนเป็ น รถโค้ช
ปลอดสารพิษ เดินทางสู่ เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มี
ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว้างของตัวเขื่อน
492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญ่โตนีท้ าให้การสร้างเขื่อนใช้
เวลาถึง 45 ปี แล้วรถจะแล่นผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็ นระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่ สถานีโอกิซาว่า
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ได้ชื่อว่าประตูส่เู ทือกเขาแจแปนแอลป์ ถูกห้อมล้อมด้วย
ขุนเขาสูงใหญ่ ทาให้ได้เปรียบในด้านการเพาะปลูก นา้ บริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมายทาให้
สามารถปลูกไร่วาซาบิได้ดีที่สดุ ในประเทศญี่ปนุ่ และยังมีชื่อเสียงในการทาเส้นโซบะได้อร่อยอันดับต้นๆใน
ประเทศอีกด้วย ปัจจุบนั มีประชากรประมาณ 227,000 คน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)
http://www.alpico-plaza-hotel.jp/

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ปราสาทมัต สึ โ มโต้ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – อิออน
พลาซ่า
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็ นปราสาทที่สร้างอยู่บนที่
ราบโดยตัวปราสาทและกาแพงเป็ นสีดาทะมึนซึ่งแตกต่างจาก
ปราสาทอื่นๆในญี่ปนุ่ ที่นิยมสร้างเป็ นสีขาวและสร้างบนเนินเขา
หรือกลางแม่นา้ จนเป็ น ที่มาของคาว่า “ปราสาทอีก า” อีก ทั้ง
ปราสาทแห่งนีย้ ังเป็ นปราสาทที่ไม่เคยถูกท าลาย จึงได้รบั ให้
เป็ นมรดกโลกจนถึงปัจจุบนั อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
ตามอัธยาศัย ใกล้ๆกันนัน้ พาท่านเดินชม ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
ของเมือง โดยจะมีรา้ นค้าขายของที่ระลึกทามือต่างๆมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ร้านอาหาร เครื่องดื่มให้
ท่านสามารถนั่งพักได้
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า กาแพงหิมะ หนึ่งปี มีครั้งเดียว 5D3N (SQ)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของญี่ปนุ่ รองจากเมืองโอซาก้าและยังเป็ นเมือง
ที่มีความเจริญทางด้านธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ ้งกันที่
ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่าเป็ น ที่ตั้งของห้างสรรพสิน ค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึ ง
แบรนด์เ นมมากมายที่ตงั้ เรียงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy,
Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เลือกชมกันอย่าง
เพลิดเพลิน จากนัน้ พาท่านช้อปปิ ้งกันต่อที่ อิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชัน้ นานานาชนิด อาทิ นาฬิกา,
กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า, เสือ้ ผ้า เป็ นต้นและยังมีรา้ น 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปนุ่ แต่
ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้ สิน ค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่ อ
ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการเสี ย เวลาอั น มี ค่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื้อ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหาร
เย็ น ตามอั ธ ยาศั ย )
เข้าพักโรงแรม Centrair Chubu Airport Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / -)
https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นาโกย่า – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า

10.30 น.
16.05 น.
18.30 น.
20.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนาท่านสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ( B / - / -)
**เนื่องจากมีทางเชื่อมจากโรงแรมไปยังสนามบิน จึงไม่มีรถบัสให้บริการ**
ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ SQ 671
เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
************************************

อัตราค่าบริการ:

•

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(มีเตียง)

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี
(ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยวเพิ่ม

8 – 12 พ.ค. 63

39,999

36,999

33,999

5,500

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
ทัวร์ญี่ปนุ่ รื่นเริ งหรรษา นาโกย่า กาแพงหิมะ หนึ่งปี มีครั้งเดียว 5D3N (SQ)

อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
6. ค่าขนกระเป๋ าซึ่งสายการบิน มีบริก ารสาหรับกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากนา้ หนักหรือ
จานวนของกระเป๋ าเกินกว่าที่กาหนดท่านอาจต้องชาระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาหรับผูท้ ี่อายุไม่เกิน 70 ปี )
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดิน ทางต้องมีสมาชิก อย่ างน้อย 20 ท่านและทางบริษัท ต้องขอสงวนสิท ธิ์ใ นการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศ
ลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึน้ ในช่วงใกล้วนั ที่จะเดินทาง
การสารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจาสาหรับการสารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3
วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชาระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะนัน้ จะถือว่าการสารองการ
เดินทางนัน้ ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็ นค่าดาเนินการ
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3. สาหรับการเดินทางช่วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปนุ่ อาจเจอ
ปั ญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมาใช้บริการกันเยอะ
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิ ดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ ในช่ว งฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว
ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้
 ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นาเงินชาระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนาเที่ยว ก่อนนักท่องเทีย่ วจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชาระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนทีจ่ ะคืนให้นกั ท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ ๆ
หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นนั้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็ นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้ จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปนุ่ การนาสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย
รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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