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VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี� ปุ่น
โดยสายการบินไทย

 

ชิซุโอกะ พบกบัดอกซากุระสายพนัธุค์

งานเทศกาลชมซากุระค

ยามานาชิ ขึ�นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาที� สูงที� สุดในญี� ปุ่น
ฟจิู สนุกสนานกบักิจกรรมสเลท 
และเพลิดเพลินกบัการ

โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอิม
ย่านชินจูก,ุ อิสระเต็มวนัใหท้า่นไดเ้ลือกเดินทางทอ่ง
โตเกียว 

นาริตะ ปิดทา้ยชอ้ปปิ� งที�

พิเศษ !!! ชมซากรุะ 

กาํหนดการเดินทาง
 

ON 26 FEB -01 MAR 2020 

SAKURA & SKI 5

BY TG 

 

ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศญี� ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั
โดยสายการบินไทย สู่เมืองชิซุโอกะ ยามานาชิ โตเกียว

พบกบัดอกซากุระสายพนัธุค์ะวะซุ (Kawazu-zakura) กวา่

เทศกาลชมซากุระคะวะซุ (Kawazu-Zakura Festival) 

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 
 

ชมซากรุะ & อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าปู

กาํหนดการเดินทาง  26 กมุภาพนัธ ์–01มีนาคม

5D3N 

ดินแดนแห่งอาทิตยอุ์ทยั  
โตเกียว 

กวา่ 8,000 ตน้ ใน

Zakura Festival)  

ขึ�นชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภูเขาที� สูงที� สุดในญี� ปุ่น ภูเขาไฟ
ลานสกีฟจิูเทน

สดๆ จากสวน 
อิสระชอ้ปปิ� งสุดเหวี� ยงที�  

เที� ยวในมหานคร

อิ�มอร่อยกบับุฟเฟตข์าป ู

มีนาคม 2563 
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วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ  

19.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู ชัAน 4 เคานเ์ตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพื�อเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัAนตอนการเช็คอิน 

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

วนัที�สอง        สนามบินนาริตะ - ชิซุโอกะ- งานเทศกาลชมซากุระคะวะซุ  

                   เก็บสตรอเบอรรี์� - ยามานาชิ 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี�ปุ่ น หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และขัAนตอนศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดินทางสู ่เมืองคะวะซ ุจงัหวดัชิซโุอกะ  
เมืองคะวะซ ุ(Kawazu) จะอยู่ตอนล่างของคนัโต มีชื�อเสียงในเรื�องระยะเวลาเริ�ม
บานของดอกซากุระซึ�งเร็วที�สุดในแถบคนัโต  ดอกซากุระของที�นี� สีชมพูมีขนาด
ใหญ่พิเศษ อีกทัAงเมืองคะวะซุก็เป็นตน้กําเนิดของคะวะซุซากุระ และตลอดแนว
เลียบแม่นํAาร่วม 3 กิโลเมตรก็มีตน้ซากุระ กว่า 800 ตน้ หากนับรวมทัAงเมือง
แลว้ก็จะมีตน้คะวะซุซากุระกว่า 8,000 ตน้เลยทีเดียว ช่วงเริ�มบานจะมีการจดั
งาน “เทศกาลซากุระ Kawazu” ซึ�งมีนักท่องเที�ยวทัAงชาวญี�ปุ่ นและชาวต่างชาติ
มาเยี�ยมชมงานนีA ถึง 1 ลา้นคน และนอกจากดอกซากรุะยงัมีดอกเรปซีดสีเหลือง
สดที�จะขึA นดา้นล่างบริเวณตะลิ�งริมแม่นํAาไปพรอ้มๆกนัดว้ย ทําใหที้�นี� ไม่ใช่แค่
สถานที�ชมซากุระแห่งแรกๆของญี�ปุ่ นเท่านัAน แต่ยงัมีความสวยงามไม่แพที้�อื�นๆ
ดว้ย ซึ�งภายในงานเทศกาล Kawazu Cherry Bloom Festival นีA ก็จะมีการออ
กรา้นของชาวบา้นทอ้งถิ�นต่างๆมากมาย มีขนมหลากหลายแบบที�ทําเป็นสีชมพู
หรือมีกลิ�นของซากรุะสําหรบัในงานนีA โดยเฉพาะ 
หมายเหตุ *** การออกดอกของซากุระขึAนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศ ในกรณีที�

ดอกซากุระที�เมืองคะวะซุ ยงัไม่บานหรือร่วงไปแลว้ ทางบริษทัขออนุญาต
เปลี�ยนแปลงรายการ **** 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําทา่นเดินทางสูส่วนสตรอเบอรรี์� เพื� อใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์การเก็บสตรอเบอร์

รี� สดๆ ทาน ซึ� งการปลูกผกัและผลไมใ้นประเทศญี� ปุ่นนั�น จะเนน้ในเรื� องของความสะอาด
และปลอดสารเคมี ทา่นสามารถเด็ดทานไดใ้นทนัทีโดยไมต่อ้งกลวัสารเคมีปนเปื� อน  
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นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
*** อิ�มอร่อยกบัมืA อพิเศษบุฟเฟ่ตข์าปู ใหท่้านไดลิ้A มลองรสชาติปูพรอ้มนํAาจิA ม
สไตลญี์�ปุ่ นอย่างจุใจ และอาหารอื�นๆ อีกหลายชนิด ***  

                         ***จากนัAนอิสระใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่นํAาแร่ธรรมชาติ เชื�อว่าถา้ได้
แช่นํAาแร่แลว้ จะทําให ้ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดี
ขึAน*** 

 

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

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

ความสูง 2,500 เมตร ใหท้า่นไดส้มัผสัอากาศอนับริสุทธิ< 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  (หากท่านตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมอื�นๆ ของ
ทางลานสกีเช่น สกีหรือสโนวบ์อรด์ ท่านตอ้งชําระค่ากิจกรรมต่างๆ เอง ไม่ได้
รวมอยู่ในค่าทวัร ์// รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เล่นกระดานเลื�อน
หิมะ ไดต้ามความเหมาะสม) 

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 
                  หรือเลือกซืAอทวัร ์โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
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 ศาลเจา้เกา่แกอ่นัศกัดิ< สิทธิ< 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 
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เที�ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํ �า  อิสระรบัประทานอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 
 นําทา่นเดินทางสู ่วดัอาซากสุะ มีชื� ออยา่งเป็นทางการวา่วดัเซนโซหรือเซนโซจิ (Sensoji) 

แตนิ่ยมเรียกวา่วดัอาซากุสะเนื� องจากตั�งอยูใ่นยา่นอาซากุสะ เป็นวดัในศาสนาพุทธ โดยมี
พระโพธิสตัวค์นันอนประดิษฐานอยูแ่ละเป็นพระประธานของวดั ที� ประตูทางเขา้วดัมีโคมสี
แดงขนาดใหญแ่ขวนอยู ่ถือเป็นสญัลกัษณ์หนึ� งของวดัที� นักทอ่งเที� ยวนิยมถา่ยรูปไวเ้ป็นที�
ระลึก ประตูแหง่นี� มีชื� อวา่ประตูคามินาริ แปลไดว้า่ประตูสายฟ้า ชื� อของประตูจะเขียนอยู่
บนโคมสีแดงลูกใหญ ่เมื� อผา่นเขา้มาจะพบกบัถนนนากามิเสะ สองขา้งทางมีรา้นคา้ใหเ้ดิน
ชมและชิมไดเ้พลินๆ โดยมีของที� ระลึกสไตลญี์� ปุ่นใหเ้ลือกซื� อหา และขนมสง่กลิ� นหอมเยา้
ยวนชวนใหลิ้�มลอง สุดถนนเป็นซุม้ประตูที� มีโคมสีแดงแขวนอยูอ่ีกซุม้หนึ� ง คือ ประตูโฮโซ 
หรือประตูแหง่ขุมทรัพย ์พอเดินผา่นเขา้มาในบริเวณวดัจะเห็นกระถางธูปขนาดใหญต่ั�งอยู ่
กลางแจง้ มีผูค้นยืนโบกควนัธูปเขา้หาตวัเอง เชื� อกนัวา่จะทาํใหโ้ชคดี และมีกระถาง
กาํยานตั�งอยูด่ว้ย การโบกควนักาํยานเขา้หาตวัเชื� อวา่จะชว่ยใหห้ายเจ็บป่วย เจ็บป่วยสว่น
ไหนก็จะโบกควนักาํยานไปที� อวยัวะส่วนนั�น ทา่นสามารถชมโตเกียวสกายทรี 
(ภายนอก) หรือที� เรียกวา่ TheNewTokyoTower แลนดม์าร์คแหง่ใหมข่องกรุงโตเกียว
ไดจ้ากบริเวณวดัอาซากุสะ ซึ� งเป็นสิ� งกอ่สรา้งที� สูงที� สุดในประเทศญี� ปุ่นโดยมีความสูง 634 
เมตร สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ� งมีความสูงถึง 828 เมตร 
โตเกียวสกายทรีสรา้งขึ�นเพื� อเป็นหอสง่สญัญาณโทรทศัน์และวิทยุในระบบดิจิตอล จากนั�น
ใหท้า่นชอ้ปปิ� ง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ ่หา้งอิออน มอลล ์ซื� อของฝาก กอ่นกลบั 
อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้หรือรา้น 100 YEN ที� สินคา้ท ั�งรา้นราคา 100 เยนเทา่
นั�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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กาํหนดการเดินทาง  26 กมุภาพนัธ ์–01มีนาคม 2563 

 

 

**ราคานีA รวมรายการทวัร ์ ค่าตั kวเครื�องบิน** 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัAงจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจํานวน 25 ท่านขึAนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิlในการเลื�อนการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง เป็นวิจารณญาณของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองในแต่ละประเทศ 
หากไม่ไดร้บัการอนุญาติใหเ้ขา้หรือ ออกนอกประเทศนัAนๆ  ทางบริษทัสงวนสิทธิlไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่า
กรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการนีA รวม 

1. คา่ตั]วโดยสารเครื� 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 ปีขึAนไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบติัเหตุเพียงครึ�ง
เดียว ** 

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

 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั kวเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั kวเครื�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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อตัราค่าบริการนีA 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 ขอสงวนสิทธิ< ในการคืนเงินมดัจาํทั�งหมด 
 
หมายเหตุ :  1.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ< 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�   ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ< ในการเปลี� ยนแปลง
ราคาไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี� ยนของเงินสกุลเยน 
2.ในกรณีที� เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติตา่งๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือคา่ทวัร ์ไดก็้ตอ่เมื� อ
ทางสายการบิน และ โรงแรมที� พกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินสว่นนั�นใหแ้ลว้เทา่นั�น 
 

บริษทัขอสงวนสิทธิlในการเปลี�ยนแปลงรายการ ทัAงนีA ขึAนอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสาย
การบิน ราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัAงนีA ขึAนอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
 

 

 


