ทัวร์ ญปี่ ุ่ น: TOUR5991

คำมำคุระ
ฮำโกเน่
ชิ สึโอกะ

นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งเมืองคามาคุระ
หุบเขำโอวำคุดำนิ ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ ่ ุน ณ ภูเขำไฟฟูจิ, และอิสระกับการเลือก

ซือ้ เลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดงั โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้ำท์เลท
โตเกียว

ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ, อิสระช้อปปิ้ ง ย่ำนชิ นจูก,ุ ชิ บยู ่ำ,

โยโกฮำม่ำ

พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง สถานทีท่ ร่ี วบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทัวประเทศญี
่
ป่ ่ นุ ,
เดินเล่นชมบ้านและทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวตะวันตกสมัยก่อน ย่ำนยำมำเตะและโมโตมำจิ ,
สัมผัสวัฒนธรรมต่างถิน่ ทีผ่ สมผสานกันอย่างลงตัวกับญีป่ ่ นุ ที่ ย่ำนไชน่ ำ ทำวน์
อิสระช้อปปิ้ งที่ ย่ำนมิ นำโตะมิ ไร Minato Mirai 21 ตัง้ อยูใ่ นเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่า
ชมความงามของ ทุ่งดอกทิ วลิ ป, นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดนาริ ตะ, และอิสระช้อปปิ้ ง ห้ำงอิ ออน

นำริ ตะ

**พิเศษสำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิ**
เทศกำลดอกซำกุระ & เทศกำลดอกทิวลิป
และมือ้ พิเศษ “บุฟเฟต์ขำปู”
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
20.30 น.
23.45 น.

5 - 10 เมษำยน 2560

กรุงเทพฯ - นำริ ตะ
พร้อมกันที่ สนำมบิ นดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคำน์ เตอร์ 4 สำยกำรบิ น ไทยแอร์เอเซี ย เอ็ก ซ์
แอร์บสั เอ 330-300 เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำงและผ่ำนขัน้ ตอนกำรเช็คอิ น
เหิ นฟ้ ำสู่นำริ ตะ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเซียเอ็กซ์ แอร์บสั A330-300 เที่ ยวบินที่ XJ600
มีบริ กำรอำหำรบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

วันที่ สอง

นำริ ตะ - คำมำคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ - ฮำโกเน่ - หุบเขำโอวำคุดำนิ - โกเทมบะ เอำท์เล็ท

08.00 น.

เดิ นทำงถึงนำริ ตะ หลังจำกผ่ำนพิ ธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว

เที่ ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ สำม
เช้ำ

เที่ ยง
บ่ำย

เดินทางสู่ เมืองคำมำคุระ นาท่านกราบนมัสการขอพร
หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปสาริดองค์ใหญ่ทป่ี ระดิษฐานอยู่
กลางแจ้ง ในอดีตเคยประดิษฐานอยูใ่ นวิหาร แต่ต่อมาเมือ่ ปี ค.ศ.1368
วิหารได้ถกู พายุพดั จนได้รบั ความเสียหาย และในปี ค.ศ.1495 ถูกคลื่น
ยักษ์กลืนหายไปในทะเล แต่องค์พระมิได้ชารุดเสียหายแต่ประการใด
จวบจนกระทังปั
่ จจุบนั นับเป็ นเวลากว่า 800 ปี แล้ว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เพื่อนาท่านสู่ หุบเขำโอวำคุดำนิ ที่ยงั ครุกรุ่นด้วย
ควันจากบ่อกามะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ าแร่กามะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ป่ ุนมี
ความเชือ่ ว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟองจะสามารถทาให้อายุของท่าน
ยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี จากนัน้ นาท่านสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม
เอำท์เล็ท ซึง่ เป็ นเอาท์เล็ททีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ ่ ุน อิสระให้ทา่ น
ได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ดงั มากมายหลากหลาย
ทีพ่ ร้อมใจกันลดราคาดึงดูดใจนักท่องเทีย่ ว
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR หรือระดับเที ยบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม *** ให้ท่ำนได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีขำปูยกั ษ์ให้
ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปพู ร้อมน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
จำกนัน้ ให้ท่ำนได้ผ่อนคลำยกับกำรแช่น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณ
สวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขนึ้
ภูเขำไฟฟูจิ - โตเกียว - ชมซำกุระสวนสำธำรณะอุเอโนะ - ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - นำริ ตะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศ)
ทีร่ ะดับความสูง 2,500 เมตร ให้ทา่ นได้สมั ผัสอากาศอันบริสทุ ธิ ์บนยอด
เขาฟูจิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์
อุทยั แห่งนี้และได้ชอ่ื ว่ามีสดั ส่วนสวยงามทีส่ ดุ ในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟที่
ยังดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ ่ ุนจากด้านล่างสูบ่ นยอด
ปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนัน้ นาท่านสู่ เมืองโตเกียว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

นาท่านสู่ สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนสำธำรณะอุเอโนะ อิสระให้ท่านได้เดินชมสวน
ซากุระและสัมผัสบรรยากาศทีค่ นญีป่ ่ นุ จะมาปูเสื่อนังสั
่ งสรรค์รว่ ม
กันอย่างคึกคักใต้ตน้ ซากุระ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานบริษทั ,
ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ในช่วงเทศกาลฮานามิหรือเทศกาล
ชมดอกซากุระ หมำยเหตุ *** กำรออกดอกของซำกุระขึ้นอยู่
กับสภำพภูมิอำกำศ ในกรณี ที่ดอกซำกุระที่สวนอุเอโนะยังไม่

บำนหรือร่วงไปแล้ว ทำงบริ ษัทขออนุ ญำตเปลี่ยนแปลงรำยกำรพำไป พระรำชวังอิ มพี เรียล
แทน *** จากนั น้ อิส ระให้ ท่ านช้อ ปปิ้ ง ชิ น จูก ุ ให้ท่ านได้เลือ กซื้อ สิน ค้าตามใจชอบ เช่ น สิน ค้า
อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ และ
ร้านร้อยเยน ฯลฯ ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองนำริ ตะ
คำ่

อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่ สี่

นำริ ตะ - โยโกฮำม่ำ - ยำมำเตะและโมโตมำจิ - พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง - ไชน่ ำทำวน์ - มิ นำโตะมิ ไร 21
โตเกียว - ช้อปปิ้ งชิ บยู ่ำ - นำริ ตะ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โยโกฮำม่ำ เพือ่ นาท่านสู่ ย่ำนยำมำเตะและโมโตมำจิ เป็ นพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร์ยา่ นที่
อยูอ่ าศัยของชาวตะวันตกในโยโกฮาม่า บ้านพักในแถบนี้เรียกว่า “บลัฟ (Bluff)” ในปั จจุบนั พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยจะ
อยู่บนเนินเขาใกล้สวนสาธารณะเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้พบโรงเรียนนานาชาติ และคริสตจักรที่
แสดงถึงวิถชี วี ติ ของชาวตะวันตกสวนสาธารณะทีใ่ หญ่ทส่ี ุด คือ Harbor View Park ซึ่งตัง้ ตามทิวทัศน์ของ
สวนสาธารณะทีส่ ามารถมองเห็นอ่าวโยโกฮาม่าและสะพานทีส่ วยงาม และยังมีอาคารทีต่ กแต่งแบบตะวันตก
เปิ ดให้ประชาชนทัวไปได้
่
เข้าชมอีกด้วย และบริเวณด้านล่างของภูเขาย่านยามาเตะเป็ นทีต่ งั ้ ของถนนช้อป
ปิ้ ง Motomachi Shopping Street ซึ่งเป็ นเส้นทางยาว 500 เมตรคู่ขนานกับแม่น้ านากามูระ (Nakamura
River) มีบรรยากาศแบบยุโรป ร้านค้าส่วนใหญ่จาหน่ายสินค้าแฟชันระดั
่ บไฮเอนด์ รวมไปถึงร้านอาหารและ
ร้านกาแฟด้วย จากนัน้ เดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์รำเม็ง ราเม็งเป็ นบะหมีน่ ้ าของญี่ป่ ุน ซึ่งมีต้นกาเนิดมาจาก
ประเทศจีน ในประวัติศาสตร์มบี นั ทึกไว้ว่า โตกุงะวะ มิสคึ ุนิ ได้รบั ประทานราเม็งในคริสต์ศตวรรษที่ 17
ในช่วงยุคเมจิ ทีม่ าของราเม็งเชือ่ ว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มปี ระวัตศิ าสตร์บนั ทึกไว้แน่ชดั สมมุตฐิ าน
หนึ่งคือคาว่า "ราเม็ง" มาจากภาษาจีน "ราเมียน" (拉麺) ทีม่ คี วามหมายถึง เส้นก๋วยเตีย๋ วทีใ่ ช้มอื นวด
หรือคาอื่นๆ ทีอ่ อกเสียใกล้กนั ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า "ชินะโซบะ" (支那そば) ซึง่ หมายถึงปาล์ม
ราเมง โซบะจีน ต่อมาชาวจีนได้เริม่ มีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับขายเกี๊ยวซ่าพร้อมกัน ราเม็งเริม่
เป็ นทีน่ ิยมในยุคโชวะ ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แป้ งราคาถูกจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาสู่ตลาดญี่ป่ ุ น
และขณะเดียวกับทีท่ หารญีป่ ่ ุนได้กลับมาจากการรบทีป่ ระเทศจีน ทหารญีป่ ่ ุนได้คนุ้ เคยกับอาหารจีนมาก่อน
ทาให้ราเม็งมีการขายได้ดยี งิ่ ขึน้ ราเม็งมักจะทานคู่กบั เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครัง้
จะมีข ้า วโพด ราเม็ง มีก ารปรุ ง รสแตกต่ า งกัน ตามแต่ ล ะจังหวัด พิ พ ิธ ภัณ ฑ์ ร าเม็ง ถือ กัน ว่ า เป็ น food
amusement park ท่านจะพบการตกแต่งภายในในสไตล์ย้อนยุค มีรา้ นราเม็งให้เลือกชิมกัน ตามใจชอบ
นอกจากร้านราเม็งก็ยงั มีรา้ นขนมย้อนยุค ให้ได้ลองซื้อหากันนอกจากราเม็ง ส่วนชัน้ บนจะเป็ น ร้านค้า
จาหน่ ายสินค้าที่เกี่ยวกับ ราเม็ง เช่น ถ้วยชาม หรือ เส้น ที่เอาไว้ทาราเม็ง นอกจากนัน้ ก็จะมีข องที่ ระลึก
จาหน่ายอีกด้วย
อิ สระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
นาท่านสู่ โยโกฮำม่ำ ไชน่ ำทำวน์ เป็ นไชน่าทาวน์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ ่ ุน
ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองโยโกฮาท่า ในสมัยก่อนเมืองนี้เป็ นเมืองชายทะเล
ผูค้ นส่วนใหญ่ทาประมง แต่ในปี 1859 ได้มกี ารเปิ ดเป็ นเมืองท่าเพือ่
ใช้ตดิ ต่อกับชาวต่างชาติ และได้มชี าวจีนเดินทางมาติดต่อค้าขายเพิม่
มากขึน้ เรือ่ ยๆ จึงทาให้มไี ชน่าทาวน์เกิดขึน้ ร้านค้าร้านอาหารต่างๆ

เช้ำ

เที่ ยง
บ่ำย

คำ่

ก็เยอะขึน้ เรือ่ ยๆ จึงทาให้กลายเป็ นไชน่าทาวน์ทม่ี ขี นาดใหญ่ เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมือง
โยโกฮาม่าแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านสู่ มิ นำโตะมิ ไร 21 ตัง้ อยูใ่ นเขตริมทะเลของเมืองโยโกฮาม่า
มีชอ่ื ว่า “harbor of the future” เดิมเป็ นอูต่ ่อเรือขนาดใหญ่จนกระทัง่
ปี ค.ศ.1980 ได้มกี ารพัฒนาให้กลายเป็ นแหล่งอาคารขนาดสูงใหญ่
มากมาย รวมถึง Landmark Tower ซึง่ เป็ นตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ (296 เมตร)
ในปี 1993-2014 นอกจากนี้ยงั มี แหล่งช้อปปิ้ ง โรงแรม ศูนย์ประชุม
สวนสนุก บ่อน้าพุรอ้ น พิพธิ ภัณฑ์ และสวนสาธารณะริมทะเล
เป็ นที่ตัง้ ของเมือ ง Minato Mirai Chuo ประกอบด้ ว ย Landmark Tower และตึก three Queen’s Tower
ตัง้ อยู่ติด กัน ตามด้ว ยโรงแรมแพนแปซิฟิ ก(Pan Pacific Hotel) และศูน ย์ป ระชุ ม Pacifico ซึ่งเป็ นศูน ย์
ประชุม ที่ใหญ่ ท่สี ุด ของประเทศญี่ป่ ุ น ตรงข้ามศูน ย์ป ระชุ ม เรีย กว่ า “new harbor district” เป็ นเกาะแห่ ง
อนาคต มีชงิ ช้าสวรรค์ Cosmo World Ferris Wheel พร้อมทัง้ เป็ นนาฬิกาบอกเวลาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของโลกอีก
ด้ ว ย ได้ เวลาสมควรน าท่ า นเดิน ทางสู่ ชิ บู ย่ ำ (Shibuya) เป็ นย่ า นช้ อ ปปิ้ ง แหล่ งรวมเสื้อ ผ้า แฟชัน่ ใน
กรุงโตเกียว มีหา้ ง ร้านค้า ร้านอาหารมากมาย ในวันหนึ่งจะมีผคู้ นผ่านไปผ่านมาในย่านนี้เป็ นจานวนมาก
ถือว่าเป็ นย่านทีม่ สี สี นั อยู่ตลอดเวลา เสือ้ ผ้าแฟชันในย่
่ านนี้จะเป็ นสไตล์วยั รุ่น หนุ่ ม-สาว สาหรับสวมใส่ใน
ชีวติ ประจาวัน ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ นำริ ตะ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือระดับเที ยบเท่ำ

วันที่ ห้ำ

นำริ ตะ - เทศกำลดอกทิ วลิ ป - อิ ออน จัสโก้ - วัดนำริ ตะ - สนำมบินนำริ ตะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ เพื่อเข้าชม เทศกำลชมดอกทิ วลิ ป
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า
100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่
ช่วยเพิม่ บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปทีป่ ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ นาเดินทางสู่ อิ ออน จัสโก้ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ เพื่อซือ้ ของ
ฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้ งร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้า
ทัง้ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน้
อิ สระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย

เที่ยง
บ่ำย

น าท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัด นำริ ต ะ วัด ที่ม ีป ระวัติศาสตร์อนั เก่าแก่แ ละน่ าค้น หา อายุย าวนาน
มากกว่า 1,000 ปี เป็ นวัดทีบ่ ชู าเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย วิหารหลายหลัง ซึง่ เป็ นวิหารทีส่ ร้าง
จากไม้สนทัง้ หลังมีเพียงแห่งเดียวในญีป่ ่ ุน อีกทัง้ ยังมีสวนญีป่ ่ ุนทีต่ กแต่งอย่างสวยงามร่มรืน่ พร้อมสระน้ า 3
สระ และน้าตกจาลองอันสวยงาม

ได้เวลำสมควรนำท่ำนเดิ นทำงสู่ สนำมบิ นนำริ ตะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
20.15 น.

เหิ นฟ้ ำสู่กรุงเทพ ฯ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บสั A330-300 เที่ ยวบินที่ XJ607
มีบริ กำรอำหำรบนเครื่อง (เครื่องดื่มทุกชนิ ด ต้องชำระเงิ นซื้อเพิ่ มเติ ม)

วันที่ หก
00.55 น.

กรุงเทพฯ
เดิ นทำงถึงสนำมบินดอนเมืองโดยสวัสดิ ภำพ พร้อมควำมประทับใจ

******************************************************************************************
กำหนดกำรเดินทำง

5 - 10 เมษำยน 2560

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

36,900

23,500

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900

7,900

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 25 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. ไม่มีรำคำเด็ก เนื่ องจำกเป็ นรำคำพิ เศษแล้ว
3. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง เป็ นวิ จำรณญำณของเจ้ำหน้ ำที่ ตรวจคนเข้ำเมืองในแต่ละประเทศ
หำกไม่ได้รบั กำรอนุญำติ ให้เข้ำหรือออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์
ไม่ว่ำกรณี ใดๆ
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ 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
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุ 75 ปี ขึน้ ไป จะได้รบั ควำมคุ้มครองประกันอุบตั ิ เหตุเพียงครึ่งเดียว
6. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 2 พฤศจิ กำยน 2559 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ในกรณีทท่ี าง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
อัตรำค่ำบริ กำรนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท และชำระส่วนที่ เหลือก่อนกำรเดิ นทำง 10 วันทำกำร
หำกไม่ชำระตำมกำหนดบริ ษทั สงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กกำรจองของท่ำน

การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 35 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 ่ ุน / 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 ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำร ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำดและสำยกำรบิน
รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ ญี่ปุ่น กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ งรายละเอียดการ
ชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

