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OSAKA-TOKYO 5D 4N  
ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย สู่เมือง เกียวโต ชิสึโอกะ โตเกียว 

 
 
 
 
 
 
 
เกียวโต  วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1500 ปี และติดรอบสดุท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ 

ของโลกยคุใ  หม่และด่ืมนํา้ศกัด์ิสทิธ์ิ 3 สาย  
ฮาโกเน่  หุบเขาโอวาคุดานิ ทดลองทานไข่ดําซึง่ต้มจากจากบอ่กํามะถนั  
ชิสึโอกะ  ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอศัจรรย์ของ ภเูขาไฟฟจู ิ 
โตเกียว  วัดอาซะกุซะ นมสัการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอมิ และช้อปปิง้สดุเหวี่ยงใจกลางกรุง ย่านชินจกุู 
   

** พเิศษ!!! อิ่มอร่อยกับขาปยัูกษ์ ** 
 

ก าหนดการเดนิทาง 12-16  สิงหาคม 2558 
       
DAY1    กรุงเทพ-คันไซ 

08.00 น.  พร้อมกันที่สนามบนิสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบนิไทย   ทีมงานจะคอยให้การต้อนรับ 
และอํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง 

11.00 น.  เหริฟ้าสู่ ”ประเทศญ่ีปุ่ น” โดยสายการบนิการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 672 
81.30  น.  ถึงสนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทัย ... ผา่นพธีิศลุกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระ 
  น าท่านเดนิทางสู่ร้านอาหาร 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างนานาชนิด  +SOFT DRINK 
ที่พัก  KANSAI AIRPORT WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า 
DAY2             เกียวโต-วัดคิโยมิส-ึวัดคินคะคูจ-ิโทโยฮาช ิอิออน มอลล์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต เพ่ือเดนิทางสู ่วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน า้ใส ท่ีติดรอบสดุท้ายของการประกวดสิ่งมหัศจรรย์
ของโลก เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา่ และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดิน
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ขึน้มารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปสูกัตวั ใช้วิธีการเข้าลิ่มเหมือนเรือนไทย วดันีมี้อายุ เก่าแก่ยิ่งกว่ากรุง
เกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแล้ว เป็นท่ีประดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้าแห่งความร่ํารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสตัว์อวโลกิ
เตศวร, จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุท่ีสวยท่ีสดุในกรุงเกียว มองเห็นววิทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตได้งดงาม  
พร้อมกบัวหิารของวดัคโิยมิส ึและเชิญด่ืมนํา้ศกัดิส์ทิธ์ิสาม สายอนัเกิดขึน้จากธรรมชาตท่ีิไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ 
สายแรก รวย  สายสอง สวยหลอ่ สายสาม แขง็แรง จากนัน้เดนิตามทาง สมัผสักบัร้านค้าญ่ีปุ่ นตกแตง่ตามสมยัเอโดะ และ 
เลือกซือ้สนิค้าพืน้เมืองท่ีระลกึเก่ียวกบัญ่ีปุ่ นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุของญ่ีปุ่ น เป็นต้นกําเนิด กระจายขายไป
ยงัภมูภิาคตา่งๆ ของญ่ีปุ่ น ทัง้ด้วยแปง้ท่ีเหนียว นุ่ม เป็นพเิศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้ หรือประยกุต์เป็นไส้สตอบรอร่ี  
ช็อกโกแลต ฯลฯ กิมจิ  ญ่ีปุ่ นหลากสีสนั ท่ีมาจากธรรมชาต ิสําหรับคนท่ีชอบทานกบัข้าวต้ม อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเท้า 
มะเขือยาว ฯลฯ,ชาเกียวโต ท่ีขึน้ช่ือไมแ่พ้จงัหวดัชิชโูอกะ ท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอส ช่วยให้ผวิพรรณเปลง่ปลัง่ ข้อมลูจาก
รายการเปิดโลกสอ่งเลนส์ ของ ดร .นิตภิมู ินวรัตน์ , ตุ๊กตาเกียวโต สญัลกัษณ์ท่ีโดง่ดงัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น คือ เกอิชา สตรีท่ีบริการ
ความร่ืนเริงของชาวอาทิตย์อทุยัมาแตช้่านานจนถึงปัจจบุนัในรูปแบบของตุ๊กตาเกียวโตซึ่งแตง่กายด้วยชดุกิโมโนประจํา
ชาตอิย่างเตม็รูปแบบซึ่งควรคา่แก่เป็นของฝาก ของท่ีระลกึในราคาย่อมเยาว์ สงูประมาณ 1 ฟตุ (ประมาณ 1000 เยน , )
พดัญ่ีปุ่ น ซึ่ง เป็นศลิปะท่ีละเอียดอ่อน ประณีตในการประดษิฐ์ จาก  HAND MADE ซึ่งมีหลากสี หลายสไตล์ ทัง้ร้าน อนั
สวยงาม ตระการตา ,ผ้าและกระดาษญ่ีปุ่ น ท่ีนิยมนํามาห่อของขวญั ในโอกาสพเิศษต่างๆ อนัเป็นศลิปะพเิศษ ซึ่งมีเฉพาะ
ในญ่ีปุ่ นเท่านัน้ ท่ีปราณีต บรรจง เป็นพเิศษ ,เคร่ืองเซรามคิ ญ่ีปุ่ น ทัง้กานํา้ชา ถ้วย ชาม ตา่งๆ และของท่ีระลึก อีก
มากมาย นานาชนิด 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน INTERNATIONAL BUFFET 
จากนัน้ นําท่านชม วัดคินคาคุจ ิร่วมย้อนรําลกึถึงท่านโชกนุ อาชิคางะ โยชิมสิ ึจากการ์ตนูเร่ืองดงั อิคควิซงั เณรน้อยเจ้า
ปัญญา ท่านอาจจะจําได้ การ์ตนูเร่ืองอิควิซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จําลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดันีใ้ห้เป็น
ปราสาทของท่านโชกนุ )โชกนุอาชิกางะ โยชิมสิ ึ) Ashikaga Yoshimistsu) และบุตรชายของเขาท่ีเป็นเจ้าของพลบัพลาห
ลงันี ้ก่อนท่ีจะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัขิองวดัโรกนุนอนจิ )Rokuonji : อีกช่ือของวดันี(้ ในเวลาตอ่มา พลบัพลาหลงันีเ้คยถกู
ลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดย พระภิกษุท่ีบวชอยู่ในวดั พระรูปนีบ้วชเข้ามาแล้วเกิดความหลงใหลในความงามของพระ
วหิารและคดิวา่การท่ี จะเข้าถึงแก่นแท้ของความงานต้องเผาทําลายวตัถแุห่งความงามนัน้ไปด้วย จึงได้มีการสร้างใหม่เม่ือ
ปี พ.ศ. 2498ก่อนทางออกจะมีการขอพรโดยการเขียนขอพรท่ีแผน่ไม้ อิกควิ โดยสว่นมากจะเขียนขอให้มีสติปัญญาหลกั
แหลม ฉลาดแบบอิกควิซงั(   อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตวัปราสาทโรยรอบท่ีปิดด้วยทองคําเปลว ดื่มดํ่ากบัความ
สะอาดใสของสระนํา้ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นภาพตวัปราสาทได้อย่าง งดงามซึ่งเป็นศลิปะ ท่ีงดงามและคุ้มคา่กบัการมา
ถ่ายภาพท่ีระลกึท่ีน่ี   
จากนัน้ นําท่านเดนิทางสู ่โทโยฮาชิ เพ่ือเดนิทางสู ่อิออนมอลล์ ให้ท่านซือ้ขนม และ ของฝากตา่งๆตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา พบกนั ณ จดุนดัหมายออกเดนิทางสูโ่รงแรมเพ่ือรับประทานอาหารเย็น 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ BUFFET IN HOTEL 
ที่พัก  LOISIR HOTEL TOYOHASHI  หรือเทียบเท่า 

DAY3                 ฮาโกเน่-ล่องทะเลสาบอาช-ิช้อปป้ิงโกเทมบะ เอาท์เลต 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่อุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาช ิทะเลสาบอะชิโนะโกะหรือ
ทะเลสาบฮาโกเนะเป็นทะเลสาบอนัเงียบสงบอนัมีภมูทิัศน์สวยงาม เพราะรายล้อมไปด้วยภเูขาแลป่าไม้อนัอดุมสมบรูณ์ 
ตัง้อยู่ในเมืองฮาโกเนะ มีลกัษณะเป็นทะเลสาบปลอ่งภูเขาไฟท่ีทอดตวัไปในแนวตะวนัตกเฉียงใต้ของแอ่งภเูขาไฟรูป
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กระจาดฮาโกเนะ ซึ่งทะเสาบแห่งนีเ้ป็นสถานท่ียอดนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีมกัจะมาลอ่งเรือท่ีมีลกัษณะคล้ายเรือโจรสลดั
เพ่ือชมทิวทศัน์ของภเูขาไฟฟจูิท่ีงดงามในระยะไกล ซึ่งจดุท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุคือจดุท่ีอยู่บริเวณใกล้ๆ กบั
ประตศูาลเจ้าฮาโกเนะสีแดงสดท่ีจมนํา้อยู่    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน JAPANESE SET หมู กุ้ง ผักต่างๆชุดแป้งทอด 
นําเดนิทางสู ่โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เล็ต ให้ท่านได้ช้อปปิง้อย่างจใุจกบัสนิค้าแบรนด์เนมท่ีแหลง่รวมสนิค้านําเข้า 
และสนิค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมาย เช่น MK MICHEL KLEIN,MORGAN,ELLE,CYNTHIA 
ROWLEY,DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลือกซือ้กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, 
ARMANY ฯลฯ เลือกดเูคร่ืองประดบั และนาฬกิาหรูอย่าง TAG HEUER,AGETE, S.T.DUPONT,TASAKI,LONGINES 
ฯลฯ รองเท้าแฟชัน่ HUSH PUPPIES,SCOTCH GRAIN,SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรือเลือกซือ้สนิค้าสําหรับคณุหน ู
AIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS และสนิค้าอ่ืนๆอีกมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม + ขาปูยักษ์ 
ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมือ้พเิศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิม้ลองรสชาตปูิพร้อมน า้จิม้สไตล์ญ่ีปุ่นอย่างจุใจ และ

อาหารอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ***   
หลังมือ้ค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้แร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น า้แร่แล้ว จะท าให้ผิวพรรณสวยงาม
และช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหติดีขึน้ 

DAY4               โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปป้ิงชนิจุกุ-อิออน นาริตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่มหานครโตเกียว เพ่ือน าท่านสู่ วัดอาซากุซะ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว เข้านมสัการขอ
พรจากพระพทุธรูปเจ้าแมก่วนอิม ทองคํา นอกจากนัน้ท่านยงัจะได้พบกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตร  หนัก 
670  กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยงัสามารถเลือกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั 
เดนิทางสู่ ย่านชนิจูกุ อิสระให้ท่านเลือกซือ้สนิค้าตามใจชอบ เช่น สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์  กล้องถ่ายรูป นาฬกิา เสือ้ผ้า 
กระเป๋า รองเท้า สนิค้าแบรนด์เนม เคร่ืองสําอางค ร้านร้อยเยน ฯลฯ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน JAPANESE SET  
ช่วงบา่ยนําท่านเดนิทางสู ่อิออน มอลล์ ให้ท่านช้อปปิง้สนิค้าจากประเทศญ่ีปุ่ น ทัง้ร้าน100เยน เฮลโลคติตี ้ซุปเปอร์มาร์
เก็ต เสือ้ผ้า กระเป๋า เคร่ืองประดบัฯลฯ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ SHABU SHABU BEEF+PORK เตมิได้ตลอด 
ที่พัก  NARITA TOBU HOTEL AIRPORT  หรือเทียบเท่า 

DAY5             โตเกียว-กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินาริตะ เพ่ือท าการเชค็อิน 
12.00 น.  เหนิฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 643 
16.30 น.  เดนิทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ 

 
(การปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ) 

 
อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง : 12-16 สิงหาคม 8551 
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รายละเอียด/รูปแบบการพัก อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่พกัห้องคู ่)ห้องละ 2 ท่าน( ท่านละ   42,900.-บาท 
เดก็ )พกัรวมกับผู้ ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง( ท่านละ  42,900.-บาท 
เดก็ )พกัรวมกับผู้ ใหญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียง( ท่านละ 42,900.-บาท 
ในกรณีท่ีท่านเดนิทางคนเดียว ห้องพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 8,000.-บาท 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 

1. อตัราคา่บริการ ราคาเดียว ไมมี่ราคาเดก็  
2. ในการเดนิทางแตล่ะครัง้ต้องมีผู้ ร่วมเดนิทางตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ขึน้ไป หากผู้ ร่วมเดนิทางมีจํานวนไมค่รบจํานวน ทางบริษัทฯ

อาจขอเรียกเก็บคา่บริการเพิม่เติม หรืออาจไมมี่หวัหน้าทวัร์ร่วมเดนิทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทาง ต่ํากวา่เกณฑ์กําหนด โดยท่ีจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบลว่งหน้า

ก่อน 11 วนั  
4. การสะสมไมล์ของสายการบนิ )Mileage Claim(การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ 

Star Alliance ได้ 10% , ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 % , สว่นสายการบนิ ฟินแอร์, ลฟุฮนัซ่า, สแกนดเินเวียนแอร์ไลน์, สงิคโปร์แอร์ไลน์  
ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการสะสมไมล์ของสายการบนินัน้ ๆ ซึ่งการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบนิเท่านัน้  

*ท่านผู้เดนิทางกรุณาแจ้งเลขท่ีสมาชิกกบัเจ้าหน้าท่ีพนักงาน*  
5. หนังสือเดนิทาง passport ต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
6. ขอกรุณาท่านผู้เดนิทางตรงตอ่เวลาทกุครัง้ท่ีมีการนดัหมาย 
7. หากท่านเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดนิทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพเิศษ(Wheelchair), เดก็ , และ

ผู้สงูอาย ุมีโรคประจําตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 1 ชัว่โมง ตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้การ
ดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั  
3. คา่อาหาร คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
4. คา่ใช้จ่ายของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอํานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัตเิหตุเพียงคร่ึงเดียว *** 
6. คา่ภาษีนํา้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557 และท่านต้องชําระเพิม่เติม ในกรณีท่ีทางสายการบนิมีการเรียกเก็บ

เพิม่  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย )passport( 
2. หนงัสือเดนิทางเลม่สีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก สําหรับท่านท่ีถือตา่งด้าว )ท่านต้องดําเนินการเอง( 
3. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ เป็นต้น 
4. คา่นํา้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบนิกําหนด 20-30 กิโลกรัม* )แล้วแตส่ายการบนิ( 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

6. คา่ทิปไกด์,หวัหน้าทวัร์ และคนขบัรถ 
 
 
 
 
 
 
เง่ือนไขการจอง 

 ในการจองครัง้แรก มัดจ าท่านละ 10,000- บาท หรือทัง้หมด ภายใน  3 วนั นับจากวันที่ท าการจองทัวร์ 

 สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทาง 21 วนั หากท่านไมชํ่าระเงินสว่นท่ีเหลือตามวนัท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดย
ไมมี่เง่ือนไข 

 หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ต้องชําระราคาทวัร์ทัง้หมด  
การยกเลิก :   กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย 45 วนัทําการ มฉิะนัน้ ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจําทัง้หมด 
หมายเหตุ :  รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัท ฯ จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน

เป็นสําคญัท่ีสดุ ทางบริษัท ฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนําสิง่ของผดิกฎหมาย 
/ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาต ิและยกเลกิเท่ียวบนิ ทาง
บริษัทฯ ไมอ่าจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จํานวนทัง้หมด หรือ บางสว่น 

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบนิ ราคาอาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียนของเงนิสกุลเยน 

**เนื่องจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี * 
 

 


