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ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

โดยสำยกำรบินไทย สู่เมือง ยำมำนำชิ โตเกียว นำริตะ 
 

โตเกียว          ช้อปป้ิงสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่ำนชินจูก ,ุ เข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิมและ
ถ่ายรปูคู่กบัประตูสายฟ้าทีว่ดัอำซำกสุะ 

โกเทม็บะ  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอำท์เลท็ 
ยำมำนำชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น ภเูขำไฟฟจิู, 

เยีย่มเยอืนหมูบ่า้นทีต่ดิอนัดบัเรือ่งความใสสะอาดของน ้าที่โอชิโนะฮคัไค 
นำริตะ เดนิเล่นสมัผสับรรยากาศเมอืงโบราณของญี่ปุ่ นที ่เมืองเก่ำซำวำระ และอสิระชอ้ปป้ิง

หา้งดงัยา่นนารติะ อิออน มอลล ์

พิเศษ!!! อ่ิมอรอ่ยกบับฟุเฟตข์าป ู
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ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธนัวำคม 2560 – 02 มกรำคม2561 

วนัแรก            กรงุเทพฯ >> นำริตะ 

19.00น.  พร้อมกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู ชัน้ท่ี 4 ประตหูมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์ C สำยกำรบิน
ไทยเพ่ือเตรียมตวัเดินทำง และผำ่นขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

22.10น.  เหิรฟ้ำสู่สนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 

วนัท่ีสอง          สนำมบินนำริตะ >> คำมำครุะ >> วดัโคโตขอิุน >> โกเทม็บะ เอำทเ์ลท็ >> 
                        หมู่บ้ำนโอชิโนะ ฮคัไค 

 
 
 
 
 
 
06.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินนำริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง 

และขัน้ตอนศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองคำมำคุระ น าท่านกราบ
นมัสการขอพร หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปส าริดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่
กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1368 วหิารได้ถูก
พายุพดัจนได้รบัความเสยีหาย และในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื่นยกัษ์กลืนโครงสร้างวดั
หายไปในทะเลอีกครัง้ แต่องค์พระมิได้ช ารุดเสียหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปัจจบุนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอำทเ์ลท็ ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไว้

ดว้ยกนับนหุบเขารมิทางด่วนสายTomei ทีเ่ชื่อมระหว่างภเูขาไฟฟูจ-ิอุทยานแห่งชาตฮิา
โกเน่กบัมหานครโตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไว้
กว่า 165 แบรนดด์งัไมว่่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอกีมากมาย นอกจากนี้ยงัมี
หมวดสนิคา้อื่นๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ ซึง่ราคาสนิคา้ราคาค่อนขา้งถูกกว่า
ทีอ่ื่นๆ ทีร่วมไวใ้นพืน้ทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคน
ญีปุ่่ นโดยเฉพาะ  จากนัน้ออกเดนิทางสู ่โอชิโนะฮคัไค หรือหมู่บำ้นน ้ำใส ชมบ่อน ้าทีเ่กดิ
จากการละลายของหมิะบนภเูขาไฟฟูจ ิทีใ่ชเ้วลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดนิและซมึ



P a g e  | 3 

 

TOKYO NEW YEAR 5D3N BY TG 29 DECEMBER 2017 – 2 JANUARY 2018 

ไปยงับ่อน ้าต่างๆภายในบรเิวณดงักล่าว จงึท าใหน้ ้าทีอ่ยูใ่นบ่อเป็นน ้าทีใ่สสะอาด เมือ่ดื่มแลว้
จะรูส้กึสดชืน่มาก ไมว่่าจะเป็นหน้ารอ้นหรอืหน้าหนาว น ้าในบ่อกย็งัคงเยน็ตลอดเวลา และน ้า
ในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนสะทอ้นภาพววิทวิทศัน์ได้อยา่งสวยงาม ในปีค.ศ.1985 สถานที่
แหง่นี้ยงัไดถ้กูเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย   
ได้เวลำอนัสมควรน ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ท่ีพกั 

 โรงแรมท่ีพกั FUJI MATSUZONO หรือระดบัเทียบเท่ำ 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

*** อ่ิมอร่อยกบัมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขำปู ให้ท่ำนได้ล้ิมลองรสชำติปูพร้อมน ้ำจ้ิม
สไตลญ่ี์ปุ่ นอย่ำงจใุจ และอำหำรอ่ืนๆ อีกหลำยชนิด ***  

                       จำกนัน้อิสระให้ท่ำนได้ผอ่นคลำยกบักำรแช่น ้ำแร่ธรรมชำติ เช่ือว่ำถ้ำได้แช่น ้ำแร่
แล้ว จะท ำให้ ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 

 

วนัท่ีสำม          ภเูขำไฟฟจิู  >> โตเกียว  >> วดัอำซำกสุะ  >> ช้อปป้ิงย่ำนชินจกู ุ >> นำริตะ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00น. น าท่านออกเดนิทางสู่ ภเูขำไฟฟจิู บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ) ทีร่ะดบั

ความสงู 2,500 เมตร ใหท่้านไดส้มัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดภเูขาไฟฟูจ ิถ่ายภาพที่
ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยัแห่งนี้และได้ชื่อว่ามสีดัส่วน
สวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขาไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น
จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ 
กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย น าท่านออกเดนิทางสู่ วดัอำซำกสุะ มชีื่ออย่างเป็นทางการว่าวดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ

(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดัอาซากุสะ เนื่องจากตัง้อยู่ในเขตอาซากุสะ เป็นวดัใน
ศาสนาพุทธ โดยมพีระโพธสิตัว์คนันอนประดษิฐานอยู่และเป็นพระประธานของวดั ที่
ประตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่  ถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่
นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่า
ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขยีนอยู่บนโคมสแีดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกบั
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ถนนนากามเิสะ สองข้างทางมรี้านค้าให้เดนิชมและชิมได้เพลินๆ โดยมขีองที่ระลึก
สไตลญ์ี่ปุ่ นให้เลอืกซือ้ ขนมจากรา้นต่างๆ ส่งกลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สุดถนน
เป็นซุ้มประตูที่มโีคมสแีดงแขวนอยู่อกีซุ้มหนึ่งคอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขุมทรพัย ์
พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถางธูปขนาดใหญ่ตัง้อยู่กลางแจง้  มผีู้คนยนื
โบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื่อกนัว่าจะท าใหโ้ชคดี และมกีระถางก ายานตัง้อยู่ดว้ย การ
โบกควนัก ายานเขา้หาตวัเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจบ็ป่วย เจบ็ป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนั
ก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินจกู ุยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงั ทีไ่ม่
ว่านักท่องเที่ยวจากชาตใิดๆ ก็ต้องมาช้อปป้ิงที่ย่านแห่งนี้  เนื่องจากมสีนิค้ารองรบักบั
ความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยัอาทเิช่น สนิคา้
อเิลค็ทรอนิกส์ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง ฯลฯ  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่าน
เดนิทางสู่เมืองนำริตะ 

ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
โรงแรมท่ีพกั HEDI STAR NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี               อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเอง หรือซ้ือทวัรโ์ตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ 

 
 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 

อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่ว หรอืแหล่งชอ้ปป้ิงต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซือ้ทวัรด์สินียแ์ลนด์ เดนิทางโดยรถไฟ (ค่าดสินียแ์ลนด์ท่านละ 2,500 
บาท ซึ่งราคานี้ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด์) ***ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
เนื่องจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ*** 
โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์ูนญี่ปุ่ นซึ่งเป็นดสินีย์แลนด์
แห่งแรกทีส่รา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้จากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้ง
กว่า 600 ลา้นบาท ใหท้่านสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไม่จ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภยัในดนิแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตวัใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดงั 
Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคารเิบยีนในดนิแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The 
Pirate of Caribbean ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูนเอกจากวอลดสินีย์  อย่าง มกิกี้
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เมา้ส์ มนินี่เมา้ส์ พรอ้มผองเพื่อนการต์ูนอกีมากมายสนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่ระลกึ
น่ารกัในดสินียแ์ลนด ์
โตเกียวสกำยทรี หรอืทีเ่รยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มารค์แห่งใหม่ของ
กรุงโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ นโดยมคีวามสูง 634 เมตร ซึ่งหอคอย
แห่งนี้มจีุดชุมววิส าหรบันักท่องเทีย่วแบ่งได ้2 ระดบัความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 
350 เมตร และ 450 เมตร และมสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย อาท ิหอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสยีง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื่นๆ อกีมากมาย  
ศำลเจ้ำเมจิ ศาลเจา้เก่าแก่อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่คารพของคนโตเกยีว สรา้งขึน้โดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในช่วงวนัปีใหม่คนโตเกยีวนิยมมาขอพร
ทีศ่าลเจา้แห่งนี้ ซึง่ตัง้อยูใ่จกลาง สวนโยโยก ิสวนทีม่ตีน้ไมน้านาพรรณถงึ 1 แสนตน้  
กินซ่ำ ย่านทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมสุ่ดทุกยคุทุกสมยั มรีา้นขายสนิคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย  
ชิบูย่ำ ย่านช้อปป้ิงทนัสมยัศูนย์กลางและแหล่งรวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น รวมถึง
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืน ซึง่มสีนิคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮำรำจกู ุศูนยร์วมของเดก็วยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกได้ว่าหลุดโลกมาอวด
โฉมกนั ในวนัอาทติยเ์ดก็เหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซ ีปีศาจ คขิุอาโนเนะ
น่ารกัๆ และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไป
ด้วยรา้นขายของวยัรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดบั รองเท้า กระเป๋า รา้นเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ย
ยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮำบำร่ำ ยา่นการคา้ชื่อดงัทีสุ่ดเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต่์างๆ  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 

เข้ำสู่ท่ีพกั ณ  โรงแรม HEDI STAR NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 
 

วนัท่ีห้ำ             นำริตะ >> เมืองเก่ำซำวำระ >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินนำริตะ                      

 

 
 
 
 
 
เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมท่ีพกั 
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08.00น. น าท่านเดนิทางสู่  เมืองเก่ำซำวำระ เมอืงทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น "ลติเติ้ลเอโดะ" แห่งเมอืงชบิะ 
ซึง่เป็นเขตพืน้ทีท่ีย่งัคงหลงเหลอืรา้นคา้และสภาพของอาคารบา้นเรอืนทีต่ ัง้เรยีงรายมา
ตัง้แต่สมยัโบราณ โดยสภาพยงัคงเป็นเหมอืนเมื่อรอ้ยกว่าปีก่อน ดว้ยความร่วมมอืของ
คนในท้องถิ่น โดยภายในบริเวณนัน้ยังมีร้านคาเฟ่ ร้านขายของแฮนด์เมด และ
พพิธิภณัฑ ์อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นสมัผสัเมอืงเก่าของญีปุ่่ น พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง             อิสระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยัท่ีอิออน มอลล ์
จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ ห้ำงอิออน จสัโก้ ซื้อของ
ฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 
เยนเทา่นัน้เอง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสู่ สนำมบินนำริตะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟ้ำสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพพร้อมควำมประทบัใจ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 29 ธนัวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561 

 
หมำยเหต ุ

1. กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสำรจ ำนวน 25 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบ
ตำมจ ำนวนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเ ล่ือนกำรเดินทำงหรือ
เปล่ียนแปลงรำคำ 

2. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็นวิจำรณญำณของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมืองในแต่
ละประเทศ หำกไม่ได้รบักำรอนุญำติให้เข้ำหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร ์ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัควำมคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว *** 
6. ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17 สิงหำคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณทีีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่รำคำท่ำนละ 51,900.-  บำท 21,900.-  บำท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 46,900.-  บำท 19,900.-  บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 39,000.-  บำท 16,500.-  บำท 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 9,900.-  บำท 9,900.-  บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าแจง้เขา้ แจง้ออก 
ส าหรบัท่านทีถ่อืต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
4. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขกำรช ำระเงิน : กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท  
และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนกำรเดินทำง 21 วนัท ำกำร 

 
กำรยกเลิก: กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร  
มฉิะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมำยเหต ุ:   
1.  ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้
ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกหหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไป
ในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่าน
ได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาไดต้าม
ความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณทีีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมือ่ทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 
 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำวะอำกำศ กำรเมอืง โรคระบำด และสำย

กำรบิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

 


