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(อาโอโมริ – ฮาโกดาเตะ) 
ร่ืนเริงหรรษาอาโอโมริ 6 วัน 3 คืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮาเนดะ  
19.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู แถว R ประต ู8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดย

มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
22.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วย

เท่ียวบินท่ี JL 034  
   
วันที่ 2 ฮาเนดะ – อาโอโมริ - พพิธิภัณฑ์ศลิปะพืน้บ้านเนบูตะ – ตลาดปลาอูกะ –  

จุดเดน่ของทวัร์ 
 ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึง่เป็นหนึง่ในสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ 
 นัง่รถไฟชินคนัเซ็นสูเ่มืองฮาโกดาเตะ และสมัผสักบัการนัง่รถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล 
 ขึน้กระเช้าชมววิท่ีติดอนัดบั1 ใน 3 วิวท่ีสวยท่ีสดุของโลกบนภเูขาฮาโกดาเตะ 
 อาบน า้แร่แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 
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 A-Factory 
05.40 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง 
07.45 น. ออกเดินทางตอ่สูเ่มืองอาโอโมริ โดยสายการบนิเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี JL141 

09.10 น. เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว  น าท่านเดินทางสู่
พิพิธภัณฑ์ศิลปะพืน้บ้านเนบูตะ พิพิธภณัฑ์ท่ี
จัดจ าลองโคมไฟท่ีใช้ในเทศกาลเนบูตะ ซึ่งเป็น
เทศกาลท่ีมีผู้คนหลัง่ไหลมาชมกันอย่างมากมาย
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกท่านจะได้ชม
ความสวยงามของโคมไฟรูปร่างสวยงามมากมาย
ท่ีประดบัอยู่ตลอดทางในพิพิธภณัฑ์ จากนัน้น าท่านเดินทางสูต่ลาดปลาอูกะ สมัผสัวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีตลาดขายสินค้านานาชนิด เช่น อาหารทะเลสดๆ ผัก ผลไม้ และท่ีพลาดไม่ได้ก็
คือ แอปเปิล้อาโอโมริ ท่ีมีกลิ่นหอม รสหวานฉ ่า นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารให้ทุกท่านได้เลือก
ทานกนัอีกด้วย เช่น ข้าวหน้าปลาดิบหรือท่ีคนญ่ีปุ่ นเรียกวา่ “ไคเซ็นด้ง” ท่านสามารถเลือกชนิด
ของอาหารทะเลได้ตามใจชอบ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นสู ่A-Factory บริเวณริมอ่าวอาโอโมริมีทัง้ ร้านขายของฝาก  ร้านขายของท่ีระลึก

และอาหารขึน้ช่ือของเมืองอาโอโมริ  สว่นใหญ่ผลติภณัฑ์ของท่ีน่ีจะเป็นแอปเปิล้นานาพนัธ์ุ 
ซึง่เป็นผลไม้ท้องถ่ินของเมืองอาโอโมริ และยงัมีน า้แอปเปิล้ ขนมตา่งๆ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ เลอืก
ชมมากมาย อิสระให้ทา่นได้เดินเลน่และซือ้ของฝาก ของท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
 เข้าพกัโรงแรม Hotel Appleland หรือเทียบเทา่ (- / L / D ) 

หลงัอาหารเชิญทา่นลองอาบออนเซ็น ท่ีขึน้ช่ือของเมืองอาโอโมริ ทา่นจะได้เพลิดเพลนิไปกบับ่อ
น า้แร่ท่ีท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่ นมีความเช่ือว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้
ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
 

วันที่ 3  เมืองฮโิรซากิ – ปราสาทฮโิรซากิ – ล าธารโออริาเสะ – ออิอน มอลล์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
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น าท่านเดินทางสู่เมืองฮิโรซากิซึ่งเคยเป็นเมือง
หลวงแห่งวัฒนธรรมในสมัย  เอโดะ ซึ่งยังคง
หลงเหลือวัฒนธรรมอันเฟ่ืองฟูให้เราได้ชมกัน 
จากนัน้น าท่านชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ี
ถกูสร้างขึน้โดยตระกูลซูการุ ในปี 1611 โครงสร้าง
ปราสาทมีทัง้หมด 3 ชัน้ ประกอบด้วย คปูราสาท ปอ้มประตปูราสาท และปอ้มตามมมุปราสาท 
ภายในปราสาททา่นจะได้พบกบัพิพิธภณัฑ์จดัแสดงสิง่ของวตัถโุบราณ ตวัปราสาทถกูล้อมรอบ
ไปด้วยซากุระกว่าพนัต้นซึ่งเป็นจุดชมซากุระท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง (ช่ววงซากุระบานประมาณ
เดือนเมษายน) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านสู่ล าธารโออิราเสะ ล าธารแห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตอุทยาน

แหง่ชาติโทวาดะ ฮาจิมนัไต เป็นล าธารท่ีไหลจากภเูขาลงไปตามหุบ
เขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียว
ชอุ่ม ท าให้มีอากาศบริสทุธ์ิ เย็นสบายตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะในฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) 
ล าธารแห่งนีเ้ป็นจุดชมใบไม้เปลีย่นสีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ในญ่ีปุ่ นเลยทีเดียว จากนัน้พาท่านช้อปปิง้กันต่อท่ีอิออน มอลล์ 
ศนูย์รวมสนิค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้นและยงัมี
ร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้
เพลดิเพลนิกบัการเลอืกชมและเลอืกซือ้สนิค้าได้ตามอธัยาศยั   

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Aomori Kokusai Hotel หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 
วันที่ 4 รถไฟเจอาร์ (สถานีอาโอโมริ – สถานีชินอาโอโมริ) – รถไฟชินคันเซน็ (สถานี

ชินอาโอโมริ – สถานีฮาโกดาเตะ) – ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ – 
ภูเขาฮาโกดาเตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่าน “น่ังรถไฟเจอาร์” จากสถานีอาโอโมริ สูส่ถานีชินอาโอโมริ (เน่ืองจากไม่มีรถบัส
ให้บริการ ลกูค้าจึงจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทาง
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ขึน้รถไฟด้วยตัวท่านเอง) เม่ือเดินทางมาถึงสถานีชินอาโอโมริแล้วพาท่าน “น่ังรถไฟชินคัน
เซ็น” กันต่อเพื่อเดินทางไปยงัสถานีฮาโกดาเตะ ทุกท่านจะได้สมัผสักับการน่ังรถไฟลอด
อุโมงค์ใต้ทะเล (อุโมงค์เซกัง) ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์ก็อทธาร์ด
เบสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สู่สถานีฮาโกดาเตะอุโมงค์ท่ีเช่ือมระหว่างเกาะฮอนชูกับ
เกาะฮอกไกโดเพื่อข้ามจากเกาะทางตอนกลางสูเ่กาะทางตอนเหนือของประเทศญ่ีปุ่ น เมืองฮา
โกดาเตะ เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้วย
โบราณสถานท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และมีความส าคญัในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 
เมืองท่าของญ่ีปุ่ น บ้านเรือนในเมืองฮาโกดาเตะ ปัจจุบนัมีความเจริญเหมือนชุมชนเมืองทัว่ไป 
ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าท่ีอยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นปลายแหลมท่ียื่น
ออกไปในทะเล นบัเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีผู้แวะมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการ

สไตล์ตะวนัตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดิ
นิยมโดยมหาอ านาจตะวนัตกแตใ่นท่ีสดุก็ต้องเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณ
ป้อมแห่งนีไ้ด้กลายเป็นสวนสาธารณะท่ีนิยมใช้
เป็นสถานท่ีชมดอกซากุระกว่าพนัต้นท่ีมีช่ือเสยีงแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น สว่นรูปทรงของป้อม หาก
มองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่าคล้ายกับเป็น
ดาวกระจายของนินจาจากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อขึน้กระเช้า (ขึน้อยู่กับ

สภาพภูมิอากาศ) ชมวิวท่ีติดอันดบั 1ใน 3 วิวท่ี
สวยท่ีสดุของโลก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ  ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Hakodate Onuma Prince หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่า
ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 
 

วันที่ 5   ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – ย่านโมโตมาจิ – ฮาโกดาเตะ –    
ฮาเนดะ  
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เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูต่ลาดเช้าฮาโกดาเตะ สมัผสัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีตลาดเช้าขายสนิค้านานา

ชนิด อาทิอาหารทะเล ผักและผลไม้สด และข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของ
ชาวเมือง กว่า360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลาย
ชนิดแหง่หนึง่เลยทีเดียว จากนัน้พาทา่นชม โกดังอิฐแดง โกดงัเก่าแก่อายกุวา่ร้อยปีท่ีทา่เรือริม
ทะเล สร้างตามตะวนัตกด้วยอิฐแดง ซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในญ่ีปุ่ นยุคนัน้ เจ้าของเดิมคือคุณคะเน
โมริพ่อค้าผู้ มั่งคั่ง ปัจจุบนัโกดงัจ านวน 5 หลงัได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอ่ืนๆ มากมาย ท าให้เป็นยา่นช้อปปิง้ท่ีสามารถเดินเลน่ และเลอืกซือ้
ของฝากได้ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  พาท่านเดินชม ย่านโมโตมาจิ  ท่ี รวบรวมเอา

เร่ืองราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของ
เมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์
ยโุรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตัง้แต่สมัยญ่ีปุ่ นเปิดเมือง
ฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าส าหรับท าการค้ากับ
ต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลกูสร้างท่ีมีเอกลกัษณ์และมีภูมิ
ทศัน์อนัหลากหลายให้ทา่นได้ช่ืนชม ( B / - / - )      

 เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นสูส่นามบินฮาโกดาเตะ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  
19.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี        

JL 588 
21.05 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง  
 
วันที่ 6  ฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 
00.05 น. ออกเดินทางตอ่สูท่า่อากาศยานสวุรรณภมิู ด้วยเท่ียวบินท่ี JL 033 
05.05 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ    
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

14 – 19 มิ.ย. 61 
5 – 10 ก.ค. 61 
6 – 11 ก.ย. 61 

11 – 16 ต.ค. 61 

52,990 49,990 46,990 8,000 

 กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าทา่นละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 
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1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองทา่นละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลอืของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วง
ฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัคา่บริการ 5,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามัดจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์
ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน , การก่อจลาจล หรือกรณีที่ ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อุบติัเหต ุภยัธรรมชาติ 
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การ
น าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฏหมาย 

 

 
 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


