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คามาครุะ นมสัการองคพ์ระใหญ่ทีว่ดัโคโตขอิุน 
โกเทมบะ  ชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมกว่ารอ้ยแบรนดท์ี ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอาท์เลท็ 
ยามานาชิ ขึน้ชมความงามและความอศัจรรยข์องยอดภเูขาทีส่งูทีส่ดุในญีปุ่่ น ภเูขาไฟฟจิู,  
 ชมทศันียภาพความงามของเจดยีแ์ละภเูขาไฟฟูจทิี ่ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ 
โตเกียว นมสัการขอพรองคเ์จา้แมก่วนอมิ วดัอาซากสุะ, อสิระชอ้ปป้ิงสดุเหวีย่งที ่ย่านชินจกู ุ
นาริตะ ไหวพ้ระกอ่นกลบัทีว่ดันาริตะซงั, อสิระชอ้ปป้ิงทีห้่างอิออน มอลล ์

 

 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี  26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิงหาคม //  
19-23 กนัยายน // 27กนัยายน-1ตลุาคม 2560 

วนัแรก             สนามบินสวุรรณภมิู  

19.00น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C (ประตหูมายเลข 2)  
สายการบินไทย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

22.10น.  เหินฟ้าสู่สนามบิรนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG640 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินนาริตะ >> คามาครุะ >> วดัโคโตขอิุน >> โกเทมบะ เอาทเ์ลท็ >> 
                          คาวากจิูโกะ >> ศาลเจ้าอาราครุะ เซน็เกน็ >> ยามานากะโกะ 

06.20น. เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  
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เดนิทางสู่ เมืองคามาคุระ น าท่านกราบนมสัการขอพรหลวงพ่อโตไดบุทสึที ่วดัโคโตขอิุน
พระพุทธรปูส ารดิองค์ใหญ่ทีป่ระดษิฐานอยู่กลางแจง้ ในอดตีกาลเคยประดษิฐานอยู่ในวหิาร 
แต่ต่อมาในปีค.ศ.1368 วหิารได้ถูกพายุพดัจนได้รบัความเสยีหาย และต่อมาในปีค.ศ.1495 
ถูกคลื่นยกัษ์กลนืหายไปในทะเล แต่องค์พระมไิด้ช ารุดเสยีหายแต่ประการใดจวบจนกระทัง่
ปัจจุบนันบัเป็นเวลากว่า 800 ปี 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่โกเทม็บะพรีเม่ียมเอ้าท์เลท ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกนั

บนหุบเขารมิ Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบั
มหานครโตเกยีว ใหท้่านไดอ้สิระกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมสนิคา้ทีร่วบรวมไวก้ว่า 165 แบรนด์
ดังไม่ ว่ าจะเป็น  Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint 
Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid 
Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet  และ 
Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผา้เด็ก 
ซึง่ของทุกชิ้นเป็นของแท ้และราคาถูกกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ ทีร่วมไวใ้นพื้นทีก่ว่า 400,000 
ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะ  จากนัน้ออกเดนิทางสู่ศาล
เจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น เพื่อเขา้ชมเจดียช์ูเรโตะ เป็นเจดยี์แดงหา้ชัน้บนเนินเขาทีส่ามารถ
มองเหน็เมอืงฟูจโิยชดิะและภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม ซึง่ถูกสรา้งขึน้
เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ.1963 ทา่นจะไดช้มและเกบ็ภาพทศันียภาพอนัสวยงามของภเูขา
ไฟฟูจริว่มกบัเจดยีห์า้ชัน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ เพือ่เขา้ทีพ่กั 

 โรงแรมท่ีพกั NEW STAR HOTEL YAMANAKAKO หรือระดบัเทียบเท่า 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพกั  

*** อ่ิมอร่อยกับมื้อพิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู ให้ท่านได้ล้ิมลองรสชาติปูพร้อมน ้าจ้ิมสไตล์
ญ่ีปุ่ นอย่างจใุจ และอาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***  

                            จากนัน้อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว 
จะท าให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมนุเวียนโลหิตดีขึน้ 

 

วนัท่ีสาม           ยามานากะโกะ  >> ภเูขาไฟฟจิู  >> โตเกียว  >> วดัอาซากสุะ  >> ช้อปป้ิง 
                          ย่านชินจกู ุ >> นาริตะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. เดนิทางสู่ ภเูขาไฟฟูจิ บริเวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) ทีร่ะดบัความสูง 2,500 

เมตร ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับรสิุทธิบ์นยอดเขาฟูจ ิถ่ายภาพที่ระลึกกบัภูเขาไฟที่เป็น
สญัลกัษณ์ของแดนอาทติยอ์ุทยัแห่งนี้และไดช้ื่อว่ามสีดัส่วนสวยงามทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็นภูเขา
ไฟทีย่งัดบัไม่สนิท และมคีวามสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วย
ความสงู 3,776 เมตร จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู่กรงุโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ น 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย เดนิทางสู ่วดัอาซากสุะ มชีือ่อยา่งเป็นทางการว่า 

วดัเซนโซ หรอืเซนโซจ ิ(Sensoji) แต่นิยมเรยีกว่าวดั 
อาซากสุะเนื่องจากตัง้อยูใ่นยา่นอาซากสุะ เป็นวดัใน 
ศาสนาพทุธ โดยมพีระโพธสิตัวค์นันอนประดษิฐานอยู ่
และเป็นพระประธานของวดั ทีป่ระตทูางเขา้วดัมโีคม 
สแีดงขนาดใหญ่แขวนอยู ่ถอืเป็นสญัลกัษณ์หนึ่งของวดั 
ทีน่ักท่องเทีย่วนิยมถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ประตูแห่งนี้มชีื่อว่าประตูคามนิาริ แปลได้ว่าประตู
สายฟ้า ชือ่ของประตจูะเขยีนอยูบ่นโคมสแีดงลกูใหญ่ เมือ่ผา่นเขา้มาจะพบกบัถนนนากามเิสะ 
สองขา้งทางมรีา้นคา้ใหเ้ดนิชมและชมิได้เพลนิๆ โดยมขีองทีร่ะลกึสไตล์ญี่ปุ่ นใหเ้ลอืกซื้อหา 
และขนมสง่กลิน่หอมเยา้ยวนชวนใหล้ิม้ลอง สดุถนนเป็นซุม้ประตทูีม่โีคมสแีดงแขวนอยูอ่กีซุม้
หนึ่ง คอื ประตูโฮโซ หรอืประตูแห่งขมุทรพัย์ พอเดนิผ่านเขา้มาในบรเิวณวดัจะเหน็กระถาง
ธปูขนาดใหญ่ตัง้อยูก่ลางแจง้ มผีูค้นยนืโบกควนัธปูเขา้หาตวัเอง เชือ่กนัว่าจะท าใหโ้ชคด ีและ
มีกระถางก ายานตัง้อยู่ด้วย การโบกควันก ายานเข้าหาตัวเชื่อว่าจะช่วยให้หายเจ็บป่วย 
เจบ็ป่วยส่วนไหนกจ็ะโบกควนัก ายานไปทีอ่วยัวะส่วนนัน้ ทา่นสามารถชม โตเกียวสกายทรี 
(ภายนอก) หรอืที่เรยีกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว 
จากบรเิวณวดัอาซากสุะ ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร 
สูงเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง  828 เมตร โตเกยีว
สกายทรสีรา้งขึน้เพื่อเป็นหอส่งสญัญาณโทรทศัน์และวทิยุในระบบดิจติอล จากนัน้น าท่านสู ่
ย่านชินจูก ุอสิระใหท้่านช้อปป้ิงเลอืกซื้อสนิค้าตามใจชอบ เช่น สนิคา้อเิล็คทรอนิก กล้อง
ถ่ายรปู นาฬกิา เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอางค ์ฯลฯ  
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่นาริตะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
โรงแรมท่ีพกั MERCURE NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี             นาริตะ >> อิสระเตม็วนัหรือเลือกซ้ือทวัร ์TOKYO DISNEY LAND 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว หรือแหล่งช้อปป้ิงต่างๆ โดยตวั
ท่านเอง หรือจะเลือกซ้ือทวัรดิ์สนียแ์ลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย ์แลนดท่์านละ 
2,500 บาท ซ่ึงราคาน้ียงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ 
โตเกียวดีสนียแ์ลนด ์โลกแห่งจนิตนาการของราชาการต์นูญีปุ่่ นซึง่เป็นดสินียแ์ลนดแ์หง่แรก
ที่สรา้งนอกประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใชทุ้น
สรา้งกว่า 600 ลา้นบาท ใหท้า่นสนุกสนานกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด (ไมจ่ ากดัจ านวนการเล่น) 
ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy 
Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์  The Pirate of 
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Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน  Haunted Mansion ชมภาพยนตร์สามมิติ  The 
Invention of the Year ใหท้่านไดส้นุกสนานพรอ้มกบัการจบัจ่ายเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึน่ารกั
ในดสินีย์แลนด์อกีทัง้ยงัจะได้สมัผสักบัตวัการต์ูนจากวอลดิสนีย์อย่าง มกิกี้เม้าส์ มนินี่เมา้ส ์
พรอ้มผองเพือ่นการต์นูอกีมากมาย สนุกกบัการจบัจ่ายซือ้ของทีร่ะลกึน่ารกัในดสินียแ์ลนด์ 
โตเกียวสกายทรี หรือที่ เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
กรงุโตเกยีว สิง่ก่อสรา้งทีส่งูทีสุ่ดในประเทศญีปุ่่ นโดยมคีวามสงู 634 เมตร สงูเป็นอนัดบัสอง
ของโลกรองจากเบิรจ์คาลฟิาในดูไบซึ่งมคีวามสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มจีุดชุมวิว
ส าหรบันักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คอื จุดชมววิที่ความสูง 350 เมตร และ 450 
เมตร และมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสญัญาณกระจายเสียง ร้านค้า 
รา้นอาหาร และอืน่ๆ อกีมากมาย  
ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดย
จกัรพรรด ิเมจ ิและมเหสโีชโกะ ในปี 1920 ในชว่งวนัปีใหมค่นโตเกยีวนิยมมาขอพรทีศ่าลเจา้
แห่งนี้  ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ท าให้ดู
เหมอืนกบัว่าศาลเจา้แหง่นี้ตัง้อยูภ่ายในป่า 
ชิบูย่า ย่านช้อปป้ิงทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่ น  รวมถึง
นกัทอ่งเทีย่วผูม้าเยอืนซึง่มทีกุสิง่พรอ้มสรรพสนองตอบ ดว้ยเหตุนี้เองท าใหย้า่นนี้พลุกพล่าน
ดว้ยผูม้าเยอืน 
กินซ่า ยา่นทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นแนวหน้าของแฟชัน่ใหมส่ดุทกุยคุทกุสมยั มรีา้นขายสนิคา้แบรนด์
เนมและหา้งสรรพสนิคา้ชัน้ดหีลายต่อหลายรา้นตัง้อยูเ่รยีงราย 
ฮาราจูก ุศนูยร์วมของเด็กวยัรุ่น ทีแ่ต่งหน้าแต่งตวักนัแบบทีเ่รยีกไดว้่าหลุดโลกมาอวดโฉม
กนั ในวนัอาทติย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตวักนั มทีัง้แนวแฟนตาซี ปีศาจ คขิุอาโนเนะน่ารกัๆ 
และในย่านนี้ยงัมแีหล่งชอ้ปป้ิง ณ ตรอกทาเคชติะ ทัง้สองขา้งทางเรยีงรายไปด้วยรา้นขาย
ของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่ นอร่อยๆ 
มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปป้ิงแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วย
บรรยากาศคลา้ยยโุรปกบัตกึรา้นคา้ทีอ่อกแบบและตกแต่งสไตลย์โุรป 
อะคิฮาบาร่า ยา่นการคา้ชือ่ดงัทีส่ดุเกีย่วกบัเครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งดจิติอล เกมสต์่างๆ   

เท่ียง  อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

โรงแรมท่ีพกั MERCURE NARITA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัท่ีห้า             นาริตะ >> วดันาริตะซงั >> อิออน มอลล ์>> สนามบินนาริตะ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00น. น าทา่นนมสัการเทพเจา้แหง่ไฟ ณ วดันาริตะซงั วดัทีม่ ี

ประวตัศิาสตรอ์นัเกา่แกแ่ละน่าคน้หา อายยุาวนานมากกว่า  
1,000 ปี เป็นวดัทีบ่ชูาเทพเจา้แหง่ไฟ บรเิวณวดัประกอบดว้ย  
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วหิารหลายหลงั ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งจากไมส้นทัง้หลงั มเีพยีง 
แห่งเดยีวในญีปุ่่ น อกีทัง้ยงัมสีวนญีปุ่่ นทีต่กแต่งอย่างสวยงามรม่รืน่ พรอ้มสระน ้า 3 สระ และ
น ้าตกจ าลองอนัสวยงาม   

เท่ียง             อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัท่ีอิออน มอลล ์
จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ของนารติะ ห้างอิออน จสัโก้ ซื้อของ
ฝาก ก่อนกลบั อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้หรอืรา้น 100 YEN ทีส่นิคา้ทัง้รา้นราคา 100 
เยนเทา่นัน้เอง ไดเ้วลาสมควรน าทา่นสู ่สนามบินนาริตะ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้าสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

*********************************************************************************************** 

ก าหนดการเดินทางวนัท่ี  26-30 กรกฎาคม // 23-27 สิงหาคม //  
   19-23 กนัยายน // 27กนัยายน-1ตลุาคม 2560 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 33,900.- 18,900.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 30,500.- 17,000.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 25,500.- 14,500.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
***เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัเิหตุเพยีงครึง่
เดยีว ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั*** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 24 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม ใน
กรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 

 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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