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เกียวโต

นาโกย่า
ยามานะชิ

สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เดินชม วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึง่
ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย,
อาราชิ ยาม่า ชมความสวยงามของปา่ ไผ่ทอ่ี ุดมสมบูรณ์
ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้

ฮาโกเน่

ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน ณ หุบเขาโอวาคุดานิ

ชิ สึโอกะ

ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ นุ่ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมบ่อน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะฮัคไค
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุซะ, ช้อปปิ้งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุง ย่านชิ นจูก ุ
ชมความงามของ ทุ่งดอกทิ วลิ ป ทีเ่ มืองซากุระ, และและอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิ ออน

โตเกียว
นาริ ตะ

กาหนดการเดิ นทาง

15-19 เมษายน 2560

ไฮไลท์การเดินทาง!!!
สัมผัสประสบการณ์แต่งชุดกิโมโน
ชมทุ่งดอกทิวลิป

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซาก้า

20.30 น.
23.30 น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทาง
เหิ นฟ้ าสู่ “สนามบิ นคันไซ” ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

วันที่สอง

โอซาก้า - เกียวโต - ใส่ชุดกิ โมโนเดิ นชมวัดคิ โยมิ สึ - อาราชิ ยาม่า - นาโกย่า - ซาคาเอะ

07.00 น.

เดิ นทางถึง สนามบิ นคันไซ หลังจากผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงเวลากว่าพันปี
ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอัน
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เที่ยง
บ่าย

เก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทยั ทาให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง พิ เศษ!!
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เพื่อ
เดินท่องเทีย่ วชม วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้าใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เป็นวัดทีใ่ หญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยูบ่ ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า
โดยระเบียงของตัววิหารใหญ่นนั ้ มีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตาม
แนวนอนตัง้ จากพืน้ ดินขึน้ มารองรับ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสกั ตัว
แต่ใช้วธิ กี าร “เข้าลิม่ ” เหมือนเรือนไทย วัดนี้มอี ายุเก่าแก่ยงิ่ กว่า
กรุงเกียวโต มีอายุกว่า 1,200 ปีมาแล้ว เป็นทีป่ ระดิษฐานของ
เทพเอปิส ึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มังคั
่ ง่ นมัสการพระโพธิสตั ว์
อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ ท่านสามารถถ่ายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหารของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย
อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ไี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก-ประสบความสาเร็จ สายสองความรัก สายสาม-สุขภาพแข็งแรง จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ
และเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีร่ ะลึกเกีย่ วกับญี่ปนุ่ ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ทีม่ ชี ่อื เสียงของญีป่ นุ่ เป็ นต้น
กาเนิดรวมถึงเผยแพร่ไปขายยังภูมภิ าคต่ างๆ ของญี่ปุ่นจนมีช่อื เสียง ทัง้ ด้วยแป้งที่เหนี ยวนุ่ มเป็ น
พิเศษ กับไส้ถวแดงหวานหอม
ั่
หรือแบบประยุกต์เป็ นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต คัสตาร์ด ฯลฯ, กิมจิ
หรือผักดองญี่ปุ่นหลากสีสนั จากธรรมชาติ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัวไช
เท้า มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข้นึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิชูโอกะ, ตุ๊กตาเกียวโต สัญ ลักษณ์ ท่โี ด่ งดัง
ทีส่ ุดในญี่ปุ่น คือ เกอิชา ซึง่ แต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบ ควรค่าแก่การซือ้ เป็ น
ของฝากทีร่ ะลึก, พัดญี่ปุ่น ซึ่งเป็ นศิลปะที่ละเอียดอ่อน ใช้ความประณีตในการประดิษฐ์ มีหลายสไตล์
ให้ท่านได้เลือกซือ้ , เครือ่ งเซรามิคญีป่ ุ่น จาพวกกาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมาย
นานาชนิด ได้เวลาสมควรนาท่านกลับไปยังร้านกิโมโน เพื่อเปลีย่ นเสือ้ ผ้ากลับไปเป็นชุดปกติ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่ อาราชิ ยาม่า นาท่านเดินชม ป่ าไผ่ สถานที่
โรแมนติกทีช่ าวญีป่ นุ่ นิยมไปเทีย่ วพักผ่อนในวันหยุดเพื่อชื่นชม
กับความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้มา
ชื่นชมความสวยงามของดอกซากุระทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็น
หนึ่งในสถานทีแ่ นะนาสาหรับชมซากุระของเมืองเกียวโต
นาท่านเดินทางข้ามสะพานโทเคะทสึท่ีมคี วามยาว 200 เมตร ซึ่งชื่อ ของสะพานนี้มคี วามหมายว่ า
สะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ขา้ งหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิท่ไี หลมาจากตาน้ าในภูเขา
อาราชิยาม่าที่ยงั คงความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ท่มี า ณ ที่แห่งนี้จงึ เลือกที่จะใช้
บริการเรือพายโดยมีคนคัดท้ายชื่นชมความสวยงามโดยรอบ นาทุกท่านเดินทางชมไผ่ทข่ี น้ึ อยู่สองข้าง
ทาง ในญี่ป่นุ ไผ่นนั ้ ใช้ในการประดับสวนและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ ระหว่างทางจะพบ
ั ่ ศเหนือของวัดเทนริวจิ
ความเขียวขจี ระยะทางไม่ก่รี อ้ ยเมตรทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝงทิ
จนถึงโอโจซังโซหรือหมู่บ้านเชิงเขาติดแม่น้ า นอกจากนี้ยงั มีรา้ นค้าเล็กๆ จาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไผ่
อื่นๆ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาโกย่า เพื่อนาท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านการค้าทีค่ กึ คักของเมืองนา
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คา่

โกย่า มีรา้ นค้าหลากหลายแบรนด์ชนั ้ นา รวมถึงห้างสรรพสินค้า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม SAKAE TOKYO REI หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

นาโกย่า - ทะเลสาบฮามาน่ ะ - ฮาโกเน่ - หุบเขาโอวาคุดานิ - ภูเขาไฟฟูจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามาน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยัง
เป็นจุดแวะพักระหว่างทางทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่ งชาติ ฮาโกเน่ เพื่อนาท่านสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยงั ครุกรุ่นด้วย
ควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ป่นุ
มีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี

เที่ยง
บ่าย

คา่

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีร่ ะดับความสูง
2,500 เมตร ให้ท่ านได้ส มั ผัส อากาศอันบริสุท ธิ ์บนยอดเขาฟู จ ิ ถ่ ายภาพที่ระลึก กับภู เขาไฟที่เป็ น
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่ งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั
ดับไม่สนิทและมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่นุ จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขามีความสูง 3,776 เมตร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารโรงแรมที่ พกั *** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขาปูยกั ษ์ ให้
ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปพู ร้อมน้าจิ้ มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับการแช่ น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทา
ให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

วันที่สี่

โอชิ โนะ ฮัคไค - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - นาริ ตะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค ชมบ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ที่ใช้เวลาอัน
ยาวนานในการไหลกรองผ่านชัน้ หินภูเขาไฟลงมาสู่พ้นื ดินและซึม ไปยังบ่อน้ า ดังนัน้ น้ าที่อยู่ในบ่อจะ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

เป็นน้ าทีใ่ สสะอาดและสดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ
แหล่งน้าธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุดของญีป่ นุ่ อีกด้วย ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ มหานครโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็นทางการว่าวัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji)
แต่ นิ ย มเรีย กว่ าวัด อาซากุ ส ะเนื่ อ งจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุ ส ะ เป็ น วัด ในศาสนาพุ ท ธ โดยมีพ ระ
โพธิสตั ว์ประดิษฐานอยูแ่ ละเป็นพระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัดมีโคมสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่
ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่า ประตูคามิ
นาริ แปลได้ว่า ประตูสายฟ้า ชื่อของประตูจะเขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับ
ถนนนากามิเสะ สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญป่ี ุ่นให้เลือก
ซือ้ หา และขนมญี่ปุ่นทีส่ ่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยู่
อีกซุม้ หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถางธูป
ขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะทาให้โชคดี และมีกระถาง
กายานตัง้ อยู่ด้วย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย เจ็บป่วยส่วนไหนก็จะ
โบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ พระโพธิสตั ว์ประจาวัดทีผ่ คู้ นศรัทธานัน้ ก็คอื พระโพธิสตั ว์กวนอิม
ที่คนไทยรูจ้ กั มีประวัตเิ ล่าว่า วันหนึ่ง สองพี่น้องชาวประมงออกไปหาปลาในแม่น้ าสุมดิ ะ (Sumida)
แล้วเหวี่ยงแหได้รูปสลักพระโพธิสตั ว์สที องติดมาด้วย จึงมีการสร้ างวัดประดิษฐานพระโพธิสตั ว์และ
นับ ถือ สืบ ต่ อ กัน มา หลังจากทุ ก ท่ านสัก การะพระโพธิส ัต ว์แ ล้ว ที่น่ี ม ีเซีย มซีให้ล องเสี่ย งทาย ใน
ภาษาญี่ปุ่นเรียกโอมิกุจ ิ (Omiguji) เมื่อได้ใบเซียมซีและอ่านคาทานายแล้ว ชาวญี่ปุ่นนิยมพับแล้วไป
ผูกกับต้นไม้หรือบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ ไม่ว่ าคาทานายนัน้ จะดีหรือไม่ดกี ็ตาม เชื่อว่าจะช่วยให้ได้รบั
ความคุ้มครอง จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ชิ นจูก ุ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ และ
ร้านร้อยเยน ฯลฯ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควร นาท่านเดิ นทางสู่ นาริ ตะ
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA KIKUSUI หรือระดับเทียบเท่ า

วันที่ห้า

นาริ ตะ - เทศกาลดอกทิ วลิ ป - ห้างอิ ออน - สนามบิ นนาริ ตะ - กรุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ เพื่อเข้าชม เทศกาลชมดอกทิ วลิ ป
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า
100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่
ช่วยเพิม่ บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปทีป่ ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ นาเดินทางสู่ อิ ออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ เพื่อซือ้ ของฝากก่อน
กลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้งร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา
100 เยน เท่านัน้
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

เที่ยง

BEAUTIFUL TULIP & KIMONO 5D3N BY TG 15-19 APRIL 2017

Page |5

ได้เวลาอันสมควรนาท่ านสู่ สนามบิ นนาริ ตะ เพื่อทาการเช็คอิ น
17.25 น.
21.55 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG677
ถึงงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**********************************************************************************************
กาหนดการเดิ นทาง

15-19 เมษายน 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

50,500.-

29,800.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

45,500.-

26,900.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,900.-

22,500.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่านขึน้ ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ
หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์
ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท
*** เด็กอายุตา่ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขึ้นไป จะได้รบั ความคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว ***
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พฤศจิ กายน 2559 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
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สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญทีส่ ดุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ นุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย /
เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้อง และความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิก
เทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมือ่ ทางสายการบิน
และ โรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด
และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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