ทัวร์ ญ่ ีปน:
ุ่ TOUR5995

ขอนำท่ำนเดิ นทำงสู่ประเทศญี่ปนุ่ ดิ นแดนแห่งอำทิ ตย์อทุ ยั โดยสำยกำรบินไทย
สู่ เมืองเกียวโต นำโกย่ำ ชิ สึโอกะ โตเกียว นำริ ตะ
เกียวโต

นำโกย่ำ
ยำมำนะชิ

สัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เดินชม วัดคิ โยมิ สึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี ซึ่ง
ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ 3 สาย,
ชมป่ าไผ่เขียวขจีท่ี อำรำชิ ยำม่ำ
ช้อปปิ้ ง ย่ำนซำคำเอะ
ทะเลสำบฮำมำน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุป์ ลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้

ฮำโกเน่

ทดลองทานไข่ดาซึง่ ต้มจากจากบ่อกามะถัน ณ หุบเขำโอวำคุดำนิ

ชิ สึโอกะ

ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ ่ นุ ภูเขำไฟฟูจิ,
ชมบ่อน้ าศักดิ ์สิทธิ ์ โอชิ โนะฮัคไค
ชมสวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว ณ สวนอุเอะโนะ, ช้อปปิ้ งสุดเหวีย่ งใจกลางกรุง ย่ำนชิ นจูก ุ
ชมความงามของ ทุ่งดอกทิ วลิ ป ทีเ่ มืองซากุระ และอิสระช้อปปิ้ ง ห้างอิ ออน

โตเกียว
นำริ ตะ

กำหนดกำรเดิ นทำง

4 - 8 เมษำยน 2560

ไฮไลท์กำรเดินทำง!!!
สัมผัสประสบกำรณ์แต่งชุดกิโมโน
ชมดอกซำกุระและทุ่งดอกทิวลิป

วันแรก

กรุงเทพฯ - โอซำก้ำ

20.30 น.
23.30 น.

พร้อมกันที่สนำมบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำน์ เตอร์ D สำยกำรบิ นไทย
เพื่อเตรียมตัวเดิ นทำง
เหิ นฟ้ ำสู่ “สนำมบิ นคันไซ” ประเทศญี่ปนุ่ โดยสำยกำรบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

วันที่สอง

โอซำก้ำ - เกียวโต - ใส่ชุดกิ โมโนเดิ นชมวัดคิ โยมิ สึ - อำรำชิ ยำม่ำ - นำโกย่ำ - ซำคำเอะ

07.00 น.

เดินทางถึง สนำมบิ นคันไซ หลังจำกผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง
บ่ำย

นาท่านเดินทางย้อนรอยประวัตศิ าสตร์สู่ กรุงเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ป่ ุนในช่วงเวลากว่าพันปี
ในช่วงปี ค.ศ.794 ถึง ค.ศ.1868 ซึ่งได้ช่อื ว่าเป็ นนครแห่งความงามทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ของชาวอาทิตย์อุทยั ทาให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นในเมือง พิ เศษ!!
เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต นาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การสวมใส่ ชุดกิ โมโน เพื่อ
เดินท่องเทีย่ วชม วัดคิ โยมิ สึ หรือวัดน้ำใส ทีต่ ดิ รอบสุดท้ายของการประกวด 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
เป็ นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตงั ้ อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า โดยระเบียงของตัววิหารใหญ่ นัน้ มีท่อนซุง
วางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้ จากพื้นดินขึน้ มารองรับ สร้างโดยไม่ใช้ตะปูสกั ตัว แต่ใช้วธิ กี าร“เข้า
ลิ่ม ”เหมือ นเรือ นไทย วัด นี้ ม ีอ ายุ เ ก่ า แก่ ย ิ่ง กว่ า กรุ ง เกีย วโต มีอ ายุ ก ว่ า 1,200 ปี ม าแล้ว เป็ นที่
ประดิษฐานของเทพเอปิ ส ึ เทพเจ้าแห่งความร่ารวย มังคั
่ ง่
นมัสการพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้ท่าน
สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่ วยทีส่ ุดในกรุงเกียวโต มองเห็น
วิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเกียวโตได้งดงาม พร้อมกับวิหาร
ของวัดคิโยมิส ึ และเชิญดื่มน้ าศักดิ ์สิทธิ ์สามสาย อันเกิดขึน้
จากธรรมชาติทไ่ี หลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก-ประสบความสาเร็จ สายสอง-ความรัก สาย
สาม-สุขภาพแข็งแรง จากนัน้ เดินตามทางสัมผัสกับร้านค้าญี่ป่ ุนตกแต่งตามสมัยเอโดะและเลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมืองที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ป่ ุนขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของญี่ป่ ุน เป็ นต้นกาเนิด
รวมถึงเผยแพร่ไปขายยังภูมภิ าคต่างๆ ของญี่ป่ ุนจนมีช่อื เสียง ทัง้ ด้วยแป้ งที่เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษ กับ
ไส้ถวแดงหวานหอม
ั่
หรือแบบประยุกต์เป็ นไส้สตอบรอรี่ ช็อกโกแลต คัสตาร์ด ฯลฯ, กิมจิ หรือผัก
ดองญี่ป่ ุนหลากสีส นั จากธรรมชาติ สาหรับคนที่ชอบทานกับข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หัว ไชเท้า
มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ทีข่ น้ึ ชื่อไม่แพ้จงั หวัดชิชูโอกะ, ตุ๊กตาเกียวโต สัญลักษณ์ทโ่ี ด่งดังทีส่ ุดใน
ญี่ป่ นุ คือ เกอิชา สตรีท่บี ริการความรื่นเริงของชาวอาทิต ย์อุทยั มาแต่ช้านานจนถึงปั จจุบนั ในรูปแบบ
ของตุ๊กตาเกียวโต ซึ่งแต่งกายด้วยชุดกิโมโนประจาชาติอย่างเต็มรูปแบบ ควรค่าแก่ การซื้อเป็ นของ
ฝาก ของทีร่ ะลึกในราคาย่อมเยาว์ สูงประมาณ 1 ฟุต (ประมาณ 1,000 เยน), พัดญี่ป่ นุ ซึง่ เป็ นศิลปะที่
ละเอียดอ่อน ใช้ความประณีตในการประดิษฐ์ มีหลากสี หลายสไตล์ ให้ท่านได้เลือกซือ้ , เครือ่ งเซรามิค
ญี่ป่ นุ จาพวกกาน้ าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของทีร่ ะลึกอีกมากมายนานาชนิด ได้เวลาสมควรนาท่าน
กลับไปยังร้านกิโมโน เพื่อเปลีย่ นเสือ้ ผ้ากลับไปเป็ นชุดปกติ
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร
เดินทางสู่ อำรำชิ ยำม่ำ นาท่านเดินชม ป่ ำไผ่ สถานที่โรแมนติกที่ชาวญี่ป่ ุนนิยมไปเที่ยวพักผ่อนใน
วันหยุดเพื่อชื่นชมกับความสวยงามตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้มาชื่นชมความสวยงามของดอก
ซากุระทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในสถานทีแ่ นะนา
สาหรับชมซากุระของเมืองเกียวโต นาท่านเดินทางข้าม
สะพานโทเคะทสึทม่ี คี วามยาว 200 เมตร ซึง่ ชื่อของสะพาน
นี้มคี วามหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ขา้ งหน้า เบื้องล่างของสะพานคือแม่น้ าโออิท่ไี หลมา
จากตาน้าในภูเขาอาราชิยาม่าทีย่ งั คงความใสสะอาดมาตัง้ แต่อดีต ชาวญี่ป่ นุ ส่วนใหญ่ทม่ี า ณ ทีแ่ ห่งนี้
จึงเลือกทีจ่ ะใช้บริการเรือพายโดยมีคนคัดท้ายชื่นชมความสวยงามโดยรอบ นาทุกท่านเดินทางชมไผ่
ที่ขน้ึ อยู่สองข้างทาง ในญี่ป่ ุนไผ่นัน้ ใช้ในการประดับสวนและใช้ในการบาบัดจิตใจมาแต่ครัง้ โบราณ
ระหว่างทางจะพบความเขียวขจี ระยะทางไม่ก่รี อ้ ยเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้าโนมิยะหรือฝั ง่ ทิศ

คำ่

เหนื อ ของวัด เทนริว จิจ นถึงโอโจซังโซหรือ หมู่บ้า นเชิง เขาติด แม่น้ า นอกจากนี้ ย งั มีร้านค้าเล็ก ๆ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากไผ่อ่นื ๆ ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ นำโกย่ำ เพื่อนาท่านสู่ ย่ำนซำคำเอะ ย่าน
การค้าที่คกึ คักของเมืองนาโกย่า มีรา้ นค้าหลากหลายแบรนด์ชนั ้ นา รวมถึงห้างสรรพสินค้า อิสระให้
ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม SAKAE TOKYO REI หรือระดับเทียบเท่ำ

วันที่สำม

นำโกย่ำ - ทะเลสำบฮำมำน่ ะ - ฮำโกเน่ - หุบเขำโอวำคุดำนิ - ภูเขำไฟฟูจิ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสำบฮำมำน่ ะ ทะเลสาบทีเ่ พาะพันธุ์ปลาไหลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในบริเวณนัน้ และยัง
เป็ นจุดแวะพักระหว่างทางทีใ่ หญ่ทส่ี ุดสาหรับนักท่องเทีย่ ว ให้ท่านได้ลองชิมพายปลาไหลและเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ กลับไปเป็ นของฝาก ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของ
สองข้างทาง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ อุทยำนแห่งชำติ ฮำโกเน่ เพื่อนาท่านสู่
หุบเขำโอวำคุดำนิ ทีย่ งั ครุกรุน่ ด้วยควันจากบ่อกามะถัน
เดือดอยูต่ ลอดเวลา ชมบ่อน้าแร่กามะถันซึง่ สามารถต้มไข่ให้
สุกได้ โดยชาวญีป่ ่ นุ มีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดาหนึ่งฟอง
จะสามารถทาให้อายุของท่านยืนยาวขึน้ อีกประมาณ 7 ปี
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ ภูเขำไฟฟูจิ บริ เวณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ)
ทีร่ ะดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สมั ผัสอากาศอัน
บริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟทีเ่ ป็ น
สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้และได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วน
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิทและมี
ความสูงทีส่ ุดในประเทศญีป่ ่ นุ จากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขา
มีความสูง 3,776 เมตร
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม KAWAGUCHIKO KOSUIEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้ องอำหำรโรงแรมที่ พกั *** อิ่ มอร่อ ยกับมื้อพิ เศษที่ มีขำปูยกั ษ์ ให้
ท่ำนได้ลิ้มลองรสชำติ ปพู ร้อมน้ำจิ้ มสไตส์ญี่ปนอย่
ุ่
ำงจุใจ และอำหำรอื่นๆ อีกหลำยชนิ ด ***
จำกนัน้ อิ สระให้ท่ำนได้ผอ่ นคลำยกับกำรแช่ น้ำแร่ธรรมชำติ เชื่อว่ำถ้ำได้แช่น้ำแร่แล้ว
จะทำให้ผิวพรรณสวยงำมและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึ้น

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่สี่

บ่อน้ำศักดิ์ สิทธิ์ โอชิ โนะ ฮัคไค - โตเกียว - ชมซำกุระ ณ สวนสำธำรณะอุเอโนะ
ช้อปปิ้ งชิ นจูก ุ - นำริ ตะ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮัคไค ชมบ่อน้าทีเ่ กิดจากการ
ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจ ิ ทีใ่ ช้เวลาอันยาวนานในการ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

ไหลกรองผ่านชัน้ หินภูเขาไฟลงมาสู่พน้ื ดินและค่อยๆซึม
ไปยังบ่อน้า ดังนัน้ น้าทีอ่ ยูใ่ นบ่อจะเป็ นน้าทีใ่ สสะอาดและ
สดชื่นมาก ในปี ค.ศ.1985 สถานทีแ่ ห่งนี้ยงั ได้ถูกเลือกให้
เป็ น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้าธรรมชาติทด่ี ที ส่ี ุด ของญี่ป่ นุ อีกด้วย ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ มหำนคร
โตเกียว
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ สวนซากุระอันดับหนึ่ งในโตเกียว ณ สวนสำธำรณะอุเอโนะ อิสระให้ท่านได้เดินชมสวน
ซากุระและสัมผัสบรรยากาศทีค่ นญีป่ ่ นุ จะมาปูเสื่อนังสั
่ งสรรค์
ร่วมกันอย่างคึกคักใต้ตน้ ซากุระ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานบริษทั ,
ครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ในช่วงเทศกาลฮานามิหรือเทศกาล
ชมดอกซากุระ หมำยเหตุ *** กำรออกดอกของซำกุระขึ้น
อยู่กบั สภำพภูมิอำกำศ ในกรณี ที่ดอกซำกุระที่สวนอุเอโนะ
ยังไม่บำนหรือร่วงไปแล้ว ทำงบริ ษทั ขออนุญำตเปลี่ยน
แปลงรำยกำรพำไป พระรำชวังอิ มพีเรียล แทน *** จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ ง ชิ นจูก ุ ให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิก ส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
สินค้าแบรนด์เนม เครือ่ งสาอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ
อิ สระอำหำรคำ่ ตำมอัธยำศัย
ได้เวลำสมควร นำท่ำนเดิ นทำงสู่ นำริ ตะ
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม NARITA KIKUSUI หรือระดับเทียบเท่ ำ

วันที่ห้ำ

นำริ ตะ - เทศกำลดอกทิ วลิ ป - ห้ำงอิ ออน - สนำมบิ นนำริ ตะ - กรุงเทพ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองซากุระ เพื่อเข้าชม เทศกำลชมดอกทิ วลิ ป
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมทุ่งดอกทิวลิปหลากสีมากกว่า
100 สายพันธุ์ และมีมากถึง 710,000 ต้น โดยมีกงั หันลมขนาดใหญ่
ช่วยเพิม่ บรรยากาศเสมือนท่านได้ไปเยือนทุ่งดอกทิวลิปทีป่ ระเทศ
เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ เดินทางสู่ อิ ออน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
ของนาริตะ เพื่อซือ้ ของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ ช็อคโกแลต เซมเบ้ ผลไม้ หรือจะเลือกช้อปปิ้ ง
ร้าน 100 YEN ทีส่ นิ ค้าทัง้ ร้านราคา 100 เยน เท่านัน้
อิ สระอำหำรกลำงวัน ตำมอัธยำศัย
ได้เวลำอันสมควรนำท่ ำนสู่ สนำมบิ นนำริ ตะ เพื่อทำกำรเช็คอิ น
เหินฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG677
ถึงงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เที่ยง
17.25 น.
21.55 น.

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

กำหนดกำรเดิ นทำง

4 - 8 เมษำยน 2560

อัตรำค่ำบริ กำร

รำคำรวมตั ๋วเครื่องบิน รำคำไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน

ผูใ้ หญ่รำคำท่ำนละ

49,900.-

28,000.-

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

44,900.-

25,300.-

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

37,500.-

21,000.-

สำหรับท่ำนที่ ต้องกำรพักเดี่ยว เพิ่ มท่ำนละ

7,900.-

7,900.-

หมำยเหตุ
1. กำรเดิ นทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสำรจำนวน 30 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวนดังกล่ำว
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเลื่อนกำรเดิ นทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ
2. 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 และผูใ้ หญ่อำยุ 75 ปี ขึ้นไป 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 แจ้งออก สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
เงื่อนไขกำรชำระเงิ น : กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 20,000 บำท และชำระส่วนที่ เหลือก่อนกำรเดิ นทำง 10 วันทำกำร

กำรยกเลิ 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 ่ ุ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 โรคระบำด
และสำยกำรบิน รำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตรำแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ ญ่ ปี ุ่ น กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

