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SAWASDEE TOKYO 5D3N

ชิ บะ

อิ บารากิ
โอดาวาระ
โกเทมบะ
ยามานาชิ
โตเกียว
นาริ ตะ

เดินชมย่านการค้าเก่า เมืองซาวาระ เมืองทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ น ลิตเติล้ เอโดะ และยังเป็ น
โลเคชันสุ
่ ดฮิตสาหรับถ่ายทาละครย้อนยุคทัง้ ไทยและญี่ป่ นุ และชม มาร์เธอร์ ฟาร์ม
ทีๆ่ คุณจะได้เพลิดนเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ของเหล่าสัตว์น่ารัก พร้อมชมสวนสวนทิว
ลิปอันงดงาม
พระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในญีป่ ่ นุ และใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ ซึง่ เป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ
ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ท่ี โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งที่ ย่านชิ นจูก ุ
ไหว้พระก่อนกลับทีว่ ดั นาริ ตะซัง, อิสระช้อปปิ้ งทีห่ ้ างอิ ออน มอลล์

กาหนดการเดิ นทางวันที่

26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิ งหาคม //
19-23 กันยายน // 27กันยายน-1ตุลาคม 2560

วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

19.00น.

พร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2)
สายการบิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
เหิ นฟ้ าสู่สนามบิ นนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG640

22.10น.
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วันที่สอง

สนามบิ นนาริ ตะ >> ชิ บะ >> ย่านเมืองเก่าซาวาระ >> อิ บารากิ >> พระพุทธรูป
อุชิคุ >> มาเธอร์ ฟาร์ม >> โตเกียว

06.20น.

เดิ นทางถึงนาริ ตะ ประเทศญี่ปนุ่ หลังจากผ่านขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเข้าประตูทะลุ มติ ิย้อนยุค ไปย่านเมือ งเก่ า ณ เมืองซาวาระ เขตพื้นที่ท่ยี งั คง
หลงเหลือร้านค้าและสภาพของอาคารบ้านเรือนทีต่ งั ้ เรียงรายมาตัง้ แต่สมัยโบราณทีด่ าชิ
ไคคัง ถนนสายนี้มแี ม่น้าไหลผ่านอย่างสงบร่มรีน่ คลองสายน้อยๆ ตัดผ่านบ้านเรือน ซึง่
ได้รบั การคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็ นอาคารและบ้านเรือนสิง่ ปลูกสร้างที่สาคัญ สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถกี ารดาเนินชีวติ ร้านค้าในสมัยเอะโดะได้เป็ นอย่างดี เมืองซาวาระมีความ
เจริญอย่างยิง่ ในสมัยเอะโดะ (ค.ศ.1603-ค.ศ.1867) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสาหรับ
การจัดส่งข้าวเป็ นทุน ศูนย์กลางประวัตศิ าสตร์ของซาวาระ ตัง้ อยู่รมิ คลองและเป็ นทีร่ จู้ กั
กั น ว่ า เป็ น “ลิ ตเติ้ ลเอะโดะ” จึง ได้ ร ับ การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นย่ า น อนุ รัก ษ์ อ าคาร
ประวัตศิ าสตร์สาคัญ ในปี ค.ศ.1996 นอกจากนัน้ ทีเ่ มืองซาวาระก็ยงั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทา
ภาพยนตร์และละครสุดฮิตทัง้ ไทยและญี่ป่ ุน อาทิเรื่อง “ฟั ด จัง โตะ” และละครจากไทย
เรื่องล่าสุดก็คอื เรื่อง “Rising Sun” อิสระให้ท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ
ของฝาก จากนัน้ นาท่านสักการะขอพรองค์พระใหญ่ อุชิ คุ ไดบุท สึ ที่ได้ช่อื ว่าเป็ น
พระพุทธรูปบรอนซ์ท่สี ูงที่สุดในญี่ป่ ุนและสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก ใช้เวลาในการสร้าง
ถึง 10 ปี โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 ด้วยความสูงถึง 120 เมตรจากฐาน อยู่ใน
อิรยิ าบถประทับยืน ตัง้ ตระหง่านกลางสวนอันกว้างใหญ่นาม โจโดะเทย์เอน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ มาร์เธอร์ ฟาร์ม ฟาร์ม สัต ว์ และสวนดอกไม้น านาพันธุ์ ให้ท่ าน
เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิทูเนียอันงดงาม จากนัน้ สนุ กกับกิจกรรมต่างๆ ของสัตว์น่ารัก
เช่น โชว์พาเหรดแกะ รีดนมวัวและทาไอศครีม (หมายเหตุ ไม่รวมค่ากิจกรรมต่าง ๆ
ในฟาร์ม) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญีป่ ่ นุ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั APA HOTEL&RESORT TOKYO BAY MAKUHARI หรือระดับเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

โตเกียว >> โอดาวาระ >> ปราสาทโอดาวาระ >> โกเท็มบะ เอาท์เล็ท >>
ภูเขาไฟฟูจิ >> ยามานากะโกะ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
เดินทางสู่ เมืองโอดาวาระ เพื่อชมความงามของ ปราสาทโอดาวาระ หนึ่งในปราสาท
ที่เป็ นต านานเล่าขานถึงความยิ่งใหญ่ ในยุคสมัยโฮโจ ผู้ซ่งึ ปกครองบ้านเมือ งในแถบ
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เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า
08.00น.

คันโตในสมัยอดีตกาลได้ถูกสร้างขึน้ ในปี ค .ศ.1447 อีกทัง้ ยังเป็ นทีพ่ านักบนฐานทีม่ นอั
ั่ น
สูงตระหง่านซึง่ สามารถสังเกตการณ์ได้อย่างกว้างไกล แต่ใครจะล่วงรูว้ ่า สถานที่แห่งนี้
จักเป็ นดังอนุ
่ สรณ์สถานสุดท้ายแห่งตระกูลโฮโจ อุจมิ าสะและจบสิน้ ยุคสมัยโฮโจนับแต่
บัดนัน้ เป็ นต้นมา และในปั จจุบนั ปราสาทโอดาวาระ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกทาง
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศญีป่ ่ นุ อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านออกเดินทางสู่ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้
ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจ-ิ อุทยานแห่งชาติ
ฮาโกเน่ กบั มหานครโตเกียว ให้ท่านได้อสิ ระกับการเลือกซือ้ เลือกชมสินค้าทีร่ วบรวมไว้
กว่ า 165 แบรนด์ ด ัง ไม่ ว่ า จะเป็ น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก มากมาย นอกจากนี้ ย ัง มี
หมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋ า เสือ้ ผ้าเด็ก ซึง่ ของทุกชิน้ เป็ นของแท้ และราคา
ถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพืน้ ทีก่ ว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็ นสวรรค์แห่ง
การช้อ ปปิ้ งของคนญี่ป่ ุนโดยเฉพาะ จากนั น้ เดิน ทางสู่ ภูเขาไฟฟู จิ บริ เวณชัน้ 5
(ขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ) ทีร่ ะดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอัน
บริสุทธิ ์บนยอดเขาฟู จ ิ ถ่ ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็ นสัญ ลักษณ์ ของแดนอาทิต ย์
อุทยั แห่ งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็ นภูเขาไฟที่ยงั ดับไม่สนิท
และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ป่ ุนจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776
เมตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ เพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั
โรงแรมที่พกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั
*** อิ่ ม อร่ อ ยกับ มื้ อ พิ เศษบุฟ เฟ่ ต์ ข าปู ให้ ท่ านได้ ลิ้ ม ลองรสชาติ ปูพ ร้อ มน้ าจิ้ ม
สไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกหลายชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่ น้าแร่ธรรมชาติ เชื่ อว่าถ้าได้ แช่ น้าแร่
แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น
ยามานากะโกะ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >>
ช้อปปิ้ งย่านชิ นจูก ุ >> นาริ ตะ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ พกั
ออกเดินทางสู่ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเข้าชมเจดียช์ ูเรโตะ เป็ นเจดียแ์ ดงห้าชัน้ บน
เนิ นเขาที่สามารถมองเห็น เมืองฟู จิโยชิดะและภูเขาไฟฟู จิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและ

งดงาม ซึ่งถู ก สร้างขึ้น เพื่อ ระลึกถึงสันติภ าพปี ค.ศ.1963 ท่ านจะได้ชมและเก็บภาพ

SAWASDEE TOKYO 5DAYS 3NIGHTS BY TG JULY - SEPTEMBER 2017

P a g e |4

เที่ยง
บ่าย

คา่

ทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับเจดียห์ า้ ชัน้ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับ
สู่กรุงโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่า
วัดเซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัด
อาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยูใ่ นย่านอาซากุสะ เป็ นวัดใน
ศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่
และเป็ นพระประธานของวัด ทีป่ ระตูทางเข้าวัดมีโคม
สีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ ถือเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปไว้
เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตูสายฟ้ า ชื่อของประตูจะ
เขียนอยู่บนโคมสีแดงลูกใหญ่ เมื่อผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ สองข้างทางมี
ร้านค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญ่ปี ่ นุ ให้เลือกซือ้ หา และขนม
ส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ล้มิ ลอง สุดถนนเป็ นซุ้มประตูท่มี โี คมสีแดงแขวนอยู่อกี ซุ้ม
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดิน ผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็น
กระถางธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง มีผู้คนยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชื่อกันว่าจะ
ทาให้โชคดี และมีกระถางกายานตัง้ อยูด่ ว้ ย การโบกควันกายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วย
ให้หายเจ็บป่ วย เจ็บป่ วยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถ
ชม โตเกียวสกายทรี (ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์ค
แห่ ง ใหม่ ข องกรุงโตเกีย ว จากบริเวณวัด อาซากุ ส ะ ซึ่ง เป็ น สิ่งก่ อ สร้า งที่สู งที่สุ ด ใน
ประเทศญี่ป่ ุนโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิรจ์ คาลิฟา
ในดูไบซึ่งมีค วามสูงถึง 828 เมตร โตเกียวสกายทรีส ร้างขึ้นเพื่อ เป็ นหอส่ งสัญ ญาณ
โทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ นาท่านสู่ ย่ านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง
เลือ กซื้อ สิน ค้า ตามใจชอบ เช่ น สิน ค้าอิเล็ค ทรอนิ ก กล้อ งถ่ า ยรูป นาฬิ ก า เสื้อ ผ้ า
กระเป๋ า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นาริ ตะ
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
โรงแรมที่พกั INTERNATIONAL GARDEN HOTEL NARITA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า

นาริ ตะ >> วัดนาริ ตะซัง >> อิ ออน มอลล์ >> สนามบิ นนาริ ตะ

เช้า
08.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริ ตะซัง วัดทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์อนั เก่าแก่และน่าค้นหา อายุยาวนานมาก
กว่า 1,000 ปี เป็ นวัดทีบ่ ชู าเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัด
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เที่ยง

17.25 น.
21.55 น.

ประกอบด้วย วิหารหลายหลัง ซึง่ เป็ นวิหารทีส่ ร้างจากไม้สนทัง้ หลัง มีเพียงแห่งเดียวใน
ญี่ป่ ุน อีกทัง้ ยังมีสวนญี่ป่ นุ ทีต่ กแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พร้อมสระน้ า 3 สระ และน้ าตก
จาลองอันสวยงาม
อิ สระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยที่อิออน มอลล์
จากนัน้ ให้ท่านช้อปปิ้ ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิ ออน จัสโก้ ซื้อ
ของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ หรือร้าน 100 YEN ที่สนิ ค้าทัง้ ร้าน
ราคา 100 เยนเท่านัน้ เอง ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบิ นนาริ ตะ เพื่อเดินทางกลับ
สู่กรุงเทพฯ
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
เดิ นทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพพร้อมความประทับใจ

***********************************************************************************************
กาหนดการเดิ นทางวันที่

26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิ งหาคม //
19-23 กันยายน // 27กันยายน-1ตุลาคม 2560

อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

38,900.-

23,500.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

35,000.-

21,300.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

29,300.-

17,900.-

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.-

7,900.-

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทัง้ นี้
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน
***เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุ 75 ปี ขน้ึ ไป จะได้รบั ความคุม้ ครองประกันอุบตั เิ หตุเพียงครึง่
เดียว ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน***
6. ค่าภาษี น้ามัน ที่ สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิ่ มเติ ม ใน
กรณี ที่ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ ม
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สาหรับ
ท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิ ปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่ เหลือก่อนการเดิ นทาง
21 วันทาการ
การยกเลิ ก: กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัด
จาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ท่านเป็ นสาคัญทีส่ ุดทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญีป่ ่ ุน /
การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวน
ทัง้ หมด หรือ บางส่ว น นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ย นแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลีย่ นของเงินสกุลเยน
2. ในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทั สามารถคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ได้กต็ ่อเมื่อทาง
สายการบินและโรงแรมทีพ่ กั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่วนนัน้ ให้แล้วเท่านัน้
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บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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