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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี� ปุ่น
โดยสายการบินไทย 

 

คามาครุะ สกัการะองคพ์ระใหญแ่หง่เมืองคามาคุระที�
โอดาวาระ ชมความงามของ

ตระกูลโฮโจ 
ยามานาชิ ขึ"นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาที� สูงที� สุดในญี� ปุ่น

ฟจิู สนุกสนานกบักิจกรรมสเลท 
และเพลิดเพลินกบัการ

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม
ย่านชินจูก,ุ อิสระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ลือกเดินทางทอ่ง
โตเกียว 

นาริตะ ปิดทา้ยชอ้ปปิ" งที�

พิเศษ

กําหนดการเดินทาง 
15-19 / 29 มกราคม –
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TOKYO 5D3N BY TG

 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี� ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั
 สู่เมืองคามาคุระ โอดาวาระ ยามานาชิ

สกัการะองคพ์ระใหญแ่หง่เมืองคามาคุระที�วดัโคโตขุ 
ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึ� งเป็นดั�งอนุสรณส์ถานสุดทา้ยแหง่

ขึ"นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาที� สูงที� สุดในญี� ปุ่น
สนุกสนานกบักิจกรรมสเลท (กระดานเลื� อนหิมะ) ที�ลานสกี
เพลิดเพลินกบัการเก็บผลสตรอเบอรรี์�สดๆ จากสวน

นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม วดัอาซากสุะ, อิสระชอ้ปปิ" งสุดเหวี� ยงที�
อิสระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ลือกเดินทางทอ่งเที� ยวในมหานคร

ปิดทา้ยชอ้ปปิ" งที�  หา้งอิออน ซื" อของฝากกอ่นกลบั 
 

พิเศษ !!! อิ�มอร่อยกบับฟุเฟตข์าป ู
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ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั  
ยามานาชิ โตเกียว 

ซึ� งเป็นดั�งอนุสรณส์ถานสุดทา้ยแหง่  

ขึ"นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาที� สูงที� สุดในญี� ปุ่น ภูเขาไฟ
ลานสกีฟจิูเทน

สดๆ จากสวน 
อิสระชอ้ปปิ" งสุดเหวี� ยงที�  

เที� ยวในมหานคร
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วนัแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ  

19.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ชัBน 4 เคานเ์ตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัBนตอนการเช็คอิน 

22.10 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย  
                   เที�ยวบินที� TG640 
 

วนัที�สอง        สนามบินนาริตะ - คามาคุระ - องคพ์ระใหญ่ไดบทุสึ - ปราสาทโอดาวาระ  
                   เก็บสตรอเบอรรี์� - ยามานาชิ 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และขัBนตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคามาคุระ นําทา่นกราบ

นมสัการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสาํริดองคใ์หญที่�ประดิษฐานอยูก่ลางแจง้ 
ในอดีตกาลเคยประดิษฐานอยูใ่นวิหาร แตต่อ่มาในปีค.ศ.1368 วิหารไดถู้กพายุพดัจน
ไดร้ับความเสียหายและในปีค.ศ.1495 ก็ถูกคลื� นยกัษ์กลืนโครงสรา้งวดัหายไปในทะเลอีก
ครั"ง แตอ่งคพ์ระมิไดช้าํรุดเสียหายแตป่ระการใดจวบจนกระทั�งปัจจุบนันับเป็นเวลากวา่ 
800 ปี 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู ่เมืองโอดาวาระ เพื� อชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ� งในปราสาทที�

เป็นตาํนานเลา่ขานถึงความยิ� งใหญใ่นยุคสมยัโฮโจ ผูซึ้� งปกครองบา้นเมืองในแถบ  คนัโต
ในสมยัอดีตกาล ปราสาทแหง่นี" ไดถู้กสรา้งขึ"นในปีค.ศ.1447 เป็นที� พาํนักบนฐานที� ม ั�นอนั
สูงตระหงา่นซึ� งสามารถสงัเกตการณ์ไดอ้ยา่งกวา้งไกล แตใ่ครจะลว่งรูว้า่ สถานที� แหง่นี"
จกัเป็นดั�งอนุสรณ์สถานสุดทา้ยแหง่ตระกูลโฮโจ อุจิมาสะและจบสิ" นยุคสมยัโฮโจนับแต่
บดันั"นเป็นตน้มา และในปัจจุบนัปราสาทโอดาวาระ ไดถู้กขึ"นทะเบียนเป็นมรดกทาง
ประวติัศาสตร์ของประเทศญี� ปุ่นอีกดว้ย จากนั"นนําทา่นเดินทางสูส่วนสตรอเบอรรี์� 
เพื� อใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณก์ารเก็บสตรอเบอร์รี� สดๆ ทาน ซึ� งการปลูกผกัและผลไม ้
ในประเทศญี� ปุ่นนั"น จะเนน้ในเรื� องของความสะอาดและปลอดสารเคมี ทา่นสามารถเด็ด
ทานไดใ้นทนัทีโดยไมต่อ้งกลวัสารเคมีปนเปื" อน  
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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*** อิ�มอร่อยกบัมืB อพิเศษบุฟเฟ่ตข์าปู ใหท่้านไดลิ้B มลองรสชาติปูพรอ้มนํBาจิB ม
สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนัBนอิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํBาแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถา้ได้
แช่นํBาแร่แลว้ จะทําให ้ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึBน*** 

 

วนัที�สาม       ยามานาชิ -ภูเขาไฟฟจิู -ลานสกีฟจิูเทน - โตเกียว - ชอ้ปปิB งย่านชินจูก ุ
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
08.00 น. นําทา่นเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชัBน 5 (ขึB นอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ) ที� ระดบั

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธิG บนยอดเขาฟจิู ถา่ยภาพที� ระลึก
กบัภูเขาไฟที� เป็นสญัลกัษณ์ของแดนอาทิตยอ์ุทยัแหง่นี" และไดชื้� อวา่มีสดัสว่นสวยงามที� สุด
ในโลก ซึ� งเป็นภูเขาไฟที� ยงัดบัไมส่นิท และมีความสูงที� สุดในประเทศญี� ปุ่นจากดา้นลา่งสู่
บนยอดปลอ่งเขาดว้ยความสูง 3,776 เมตร จากนั"นนําทา่นสมัผสัประสบการณ์ความ
สนุกสนานทา่มกลางหิมะสีขาวโพลนที�  ลานสกีฟูจิเท็น อิสระใหท้า่นเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมกระดานเลื� อนหิมะอยา่งจุใจ  (หากทา่นตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมอื� นๆ ของทาง
ลานสกีเชน่ สกีหรือสโนวบ์อร์ด ทา่นตอ้งชาํระคา่กิจกรรมตา่งๆ เอง ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่
ทวัร์ // รายการอาจมีการเปลี� ยนแปลงสถานที� เลน่กระดานเลื� อนหิมะ ไดต้ามความ
เหมาะสม) 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเดินทางสู ่มหานครโตเกียว เพื� อชอ้ปปิ" งที�  ย่านชินจูกุ ยา่นชอ้ปปิ" งชื� อดงั ที� ไมว่า่

นักทอ่งเที� ยวจากชาติใดๆ ก็ตอ้งมาชอ้ปปิ" งที� ยา่นแหง่นี"  เนื� องจากมีสินคา้รองรับกบัความ
ตอ้งการของนักทอ่งเที� ยวไมว่า่จะเป็นแบรนดเ์นมชั"นนํา สินคา้นําสมยั ขนมญี� ปุ่นท ั"งแบบ
เกา่และใหม ่ไปจนถึงรา้นอาหารหลากสไตล ์อิสระใหท้า่นเลือกซื" อสินคา้ตามอธัยาศยั
อาทิเชน่ สินคา้อิเล็คทรอนิกส ์เสื" อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื� องสาํอาง ฯลฯ 

คํ �า อิสระรบัประทานอาหารคํ �าตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที�สี�           โตเกียว  - อิสระท่องเที�ยวเมืองโตเกียวดว้ยตวัท่านเอง 
                  หรือเลือกซืBอทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
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อิสระเต็มวนั ใหท้า่นไดเ้ดินทางสูส่ถานที� ทอ่งเที� ยว หรือแหลง่ชอ้ปปิ" งตา่งๆ โดยตวัทา่นเอง 
หรือจะเลือกซื" อทวัร์ดิสนียแ์ลนด ์เดินทางโดยรถไฟ (คา่ดิสนียแ์ลนดท์า่นละ 2,500 บาท 
ซึ� งราคานี" ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัร์และไกด์) ***ราคาอาจมีการเปลี� ยนแปลง 
เนื� องจากอตัราแลกเปลี� ยนเงินตราตา่งประเทศ*** 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์โลกแหง่จินตนาการของราชาการ์ตูนญี� ปุ่นซึ� งเป็นดิสนียแ์ลนดแ์หง่
แรกที� สรา้งนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรา้งขึ"นจากการถมทะเลและใชทุ้นสรา้งกวา่ 
600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครื� องเลน่นานาชนิด (ไมจ่าํกดัจาํนวนการเลน่) ผจญ
ภยัในดินแดนตา่งๆ ใหท้า่นเลน่เครื� องเลน่ตวัใหมจ่ากภาพยนตร์การตูนเรื� องดงั Toy Story 
ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลดัจากภาพยนตร์ The Pirate of 
Caribbean ใหท้ ่านไดส้นุกสนานพร้อมกบัการจับจ่ายเลือกซื" อสินคา้ที� ระลึกน่ารัก
ในดิสนียแ์ลนดอ์ีกท ั"งยงัจะไดส้มัผสักบัตวัการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย ์อยา่ง มิกกี" เมา้ส ์มินนี�
เมา้ส ์พรอ้มผองเพื� อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกบัการจบัจา่ยซื" อของที� ระลึกน่ารักในดิสนีย ์
แลนด ์
โตเกียวสกายทรี หรือที� เรียกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์คแหง่ใหมข่อง
กรุงโตเกียว สิ� งกอ่สรา้งที� สูงที� สุดในประเทศญี� ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร ซึ� งหอคอยแหง่
นี" มีจุดชุมวิวสาํหรับนักทอ่งเที� ยวแบง่ได ้2 ระดบัความสูง คือ จุดชมวิวที� ความสูง 350 
เมตร และ 450 เมตร และมีสิ� งอาํนวยความสะดวกมากมาย อาทิ หอ้งส่งสญัญาณ
กระจายเสียง รา้นคา้ รา้นอาหาร และอื� นๆ อีกมากมาย  
ศาลเจา้เมจิ ศาลเจา้เกา่แกอ่นัศกัดิG สิทธิG และเป็นที� เคารพของคนโตเกียว สรา้งขึ"นโดย
จกัรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปีค.ศ.1920 ในชว่งวนัปีใหมค่นโตเกียวนิยมมาขอพรที�
ศาลเจา้แหง่นี"  ซึ� งต ั"งอยูใ่จกลาง สวนโยโยกิ สวนที� มีตน้ไมน้านาพรรณถึง 1 แสนตน้  
กินซ่า ยา่นที� ไดชื้� อวา่เป็นแนวหนา้ของแฟชั�นใหมสุ่ดทุกยุคทุกสมยั มีรา้นขายสินคา้ 
แบรนดเ์นมและหา้งสรรพสินคา้ชั"นดีหลายตอ่หลายรา้นตั"งอยูเ่รียงราย  
ชิบูย่า ยา่นชอ้ปปิ" งทนัสมยัศูนยก์ลางและแหลง่รวมวยัรุ่นยอดนิยมของญี� ปุ่น รวมถึง
นักทอ่งเที� ยวผูม้าเยือน ซึ� งมีสินคา้ตรงตามความตอ้งการของคนนทุกเพศทุกวยั  
ฮาราจูก ุศูนยร์วมของเด็กวยัรุ่น ที� แตง่หนา้แตง่ตวักนัแบบที� เรียกไดว้า่หลุดโลกมาอวดโฉม
กนั ในวนัอาทิตยเ์ด็กเหลา่นี" จะมารวมตวักนั มีท ั"งแนวแฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารักๆ 
และในยา่นนี" ยงัมีแหลง่ชอ้ปปิ" ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ท ั"งสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยรา้นขาย
ของวยัรุ่น เสื" อผา้ เครื� องประดบั รองเทา้ กระเป๋า รา้นเครปญี� ปุ่นอร่อยๆ มากมาย หรือ
เลือกชอ้ปปิ" งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซนัโด ดว้ยบรรยากาศคลา้ยยุโรปกบัตึก
รา้นคา้ที� ออกแบบและตกแตง่สไตลยุ์โรป 

เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั 
นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�หา้             โตเกียว -วดัอาซากสุะ - อิออน มอลล ์- สนามบินนาริตะ -กรุงเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
 นําทา่นเดินทางสู่ วดัอาซากุสะ มีชื� ออยา่งเป็นทางการวา่วดัเซนโซหรือเซนโซจิ 

(Sensoji) แตนิ่ยมเรียกวา่วดัอาซากุสะเนื� องจากตั"งอยูใ่นยา่นอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนา
พุทธ โดยมีพระโพธิสตัวค์นันอนประดิษฐานอยูแ่ละเป็นพระประธานของวดั ที� ประตูทางเขา้
วดัมีโคมสีแดงขนาดใหญแ่ขวนอยู ่ถือเป็นสญัลกัษณห์นึ� งของวดัที� นักทอ่งเที� ยวนิยมถา่ยรูป
ไวเ้ป็นที� ระลึก ประตูแหง่นี" มีชื� อวา่ประตูคามินาริ แปลไดว้า่ประตูสายฟ้า ชื� อของประตูจะ
เขียนอยูบ่นโคมสีแดงลูกใหญ ่เมื� อผา่นเขา้มาจะพบกบัถนนนากามิเสะ สองขา้งทางมี
รา้นคา้ใหเ้ดินชมและชิมไดเ้พลินๆ โดยมีของที� ระลึกสไตลญี์� ปุ่นใหเ้ลือกซื" อหา และขนมสง่
กลิ� นหอมเยา้ยวนชวนใหลิ้" มลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที� มีโคมสีแดงแขวนอยูอ่ีกซุม้หนึ� ง 
คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแหง่ขุมทรัพย ์พอเดินผา่นเขา้มาในบริเวณวดัจะเห็นกระถางธูป
ขนาดใหญต่ั"งอยูก่ลางแจง้ มีผูค้นยืนโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื� อกนัวา่จะทาํใหโ้ชคดี และ
มีกระถางกาํยานตั"งอยูด่ว้ย การโบกควนักาํยานเขา้หาตวัเชื� อวา่จะชว่ยใหห้ายเจ็บป่วย 
เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะโบกควนักาํยานไปที� อวยัวะส่วนนั"น ทา่นสามารถชมโตเกียว
สกายทรี (ภายนอก) หรือที� เรียกวา่ The New Tokyo Tower แลนดม์าร์คแหง่ใหมข่อง
กรุงโตเกียวไดจ้ากบริเวณวดัอาซากุสะ ซึ� งเป็นสิ� งกอ่สรา้งที� สูงที� สุดในประเทศญี� ปุ่นโดยมี
ความสูง 634 เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ� งมีความสูงถึง 
828 เมตร โตเกียวสกายทรีสรา้งขึ"นเพื� อเป็นหอสง่สญัญาณโทรทศัน์และวิทยุในระบบ
ดิจิตอล จากนั"นใหท้า่นชอ้ปปิ" ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่หา้งอิออน มอลล ์ซื" อของ
ฝาก กอ่นกลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้หรือรา้น 100 YEN ที� สินคา้ท ั"งรา้นราคา 
100 เยนเทา่นั"นเอง  

เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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กําหนดการเดินทาง 
15-19 / 29 มกราคม – 2 กมุภาพนัธ ์2563 
12-16 กมุภาพนัธ ์2563 

 

**ราคานีB รวมรายการทวัร ์ ค่าตั ]วเครื�องบิน** 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัBงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึBนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนัBนๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธ̂ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่า
กรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนีB รวม 

1. คา่ตัว̂โดยสารเครื� องบินไป-กลบั ชั"นประหยดั 
2. คา่ที� พกัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที� ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่  
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามที� ระบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกที์� คอยอาํนวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000.- บาท  

** เด็กอายุตํ �ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุ 75 ปีขึBนไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ�ง
เดียว ** 

6. คา่ภาษีนํ"ามนั ที� สายการบินเรียกเก็บ ณ วนัที�  15 พฤศจิกายน 2562 และทา่นตอ้งชาํระเพิ� มเติม ในกรณีที�
ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ� ม  

 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั ]วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั ]วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 38,900.- 22,900.- 

เด็ก (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 34,900.- 20,900.- 

เด็ก (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 29,900.- 15,900.- 

สําหรบัท่านที�ตอ้งการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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อตัราค่าบริการนีB ไม่รวม 

1. คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออกสาํหรับทา่น 
ที� ถือตา่งดา้ว 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เครื� องดื� ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่นํ"าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที� เกินกวา่สายการบินกาํหนด 30 กิโลกรัม 

4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 
เงื�อนไขการชําระเงิน : กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง 30 
วนั 
การยกเลิก:  กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนัทาํการ มิฉะนั"นทางบริษทั ขอสงวนสิทธิG ในการคืนเงินมดัจาํทั"งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิG ในการเปลี� ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของทา่นเป็นสาํคญัที� สุด ทางบริษทั ฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี� ปุ่น / การนําสิ� งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤติสอ่
ไปในทางเสื� อมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติตา่งๆ และการยกเลิกเที� ยวบิน  ซึ� งทางบริษทัฯ ไมอ่าจคืนเงินให ้
ทา่นได ้ไมว่า่จาํนวนทั"งหมด หรือ บางสว่น  นอกจากนี"   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิG ในการเปลี� ยนแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั"งนี" ขึ"นอยูก่บัอตัราแลกเปลี� ยนของเงินสกุลเยน 
2.ในกรณีที� เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร ์ไดก็้ตอ่เมื� อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที� พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนั"นใหแ้ลว้เทา่นั"น 
 

บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิในการเปลี�ยนแปลงรายการ ทัBงนีB ขึBนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัBงนีB ขึBนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
 

 

 


