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กิ ฟุ
ทาคายาม่า
นากาโน่

ยามานาชิ

หมูบ่ ้านชิ ราคาว่าโก ซึง่ ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
เข้าชม ทาคายาม่าจิ นยะ หรือ จวนผูว้ ่าแห่งเมืองทาคายาม่ า และเดินชมเขต
เมืองเก่า ซันมาชิ ซูจิ
เจแปน แอลป์ สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติ ความเขียวขจีและความสดชื่น
ตลอดเส้น ทาง, ปราสาทมัต สึ โ มโต้ เป็ น ปราสาทไม้ท่คี งความดัง้ เดิม และ
เก่าแก่ท่สี ุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึน้ ทะเบียนให้เป็ นสมบัติล้าค่าประจาชาติ, เก็บ
ผลไม้สดๆ จากต้นทานภายในสวนผลไม้
ขึน้ ชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในญีป่ นุ่ ภูเขาไฟฟูจิ,
ชมทัศนียภาพความงามของเจดียแ์ ละภูเขาไฟฟูจทิ ่ี ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น

โตเกียว

นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ, และอิสระช้อปปิ้งย่านสุดฮิต
ชิ นจูก ุ

กาหนดวันเดิ นทางวันที่ 29กันยายน – 4ตุลาคม 2560
วันแรก

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C (ประตูหมายเลข 2) สายการ
บิ นไทย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิ น
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วันที่สอง

สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ >> กิ ฟุ >> หมู่บ้านชิ ราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >>
อดีตจวนผูว้ ่าทาคายาม่า จิ นยะ >> เมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ >> โทยาม่า

00.05 น.

เหิ นฟ้ าสู่นาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบินไทย เที่ ยวบินที่ TG644

08.00น.

เดิ นทางถึ ง สนามบิ นจูบุ เซ็นแทร์ หลัง จากผ่า นพิ ธี การตรวจคนเข้ า เมื อ งและ
ขัน้ ตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่เมืองกิ ฟุ เพื่อนาท่านสู่หมู่บ้านชิ ราคาว่า
โก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รบั เลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็ น
มรดกโลกเมื่อ ปี ค .ศ.1995 ที่ย งั คงความสวยงานจวบจนทุ ก วัน นี้ ท่ า นจะได้พ บกับ
หมู่บา้ นโบราณสไตล์กสั โซ่ ซึง่ หาชมได้ยากในปจั จุบนั คาว่า กัสโซ่ แปลว่าพนมมือ ซึ่ง
เป็ นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้ เดิมของญี่ป่นุ โดยทีโ่ ครงสร้างของบ้านและหลังคาทีส่ ร้าง
ขึน้ จะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า โครงสร้างของบ้านถูกสร้างขึน้ โดยที่ไม่ได้
ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงและสามารถรองรับหิมะทีต่ กหนักในช่วงฤดู
หนาวได้ ถือเป็ นภูมปิ ญั ญาของชาวญีป่ นุ่ ทีค่ วรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างยิง่ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินไปกับทัศ นียภาพอันสวยงามของหมู่บ้านที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและ
สัมผัสบรรยากาศดัง้ เดิมอันเงียบสงบทีจ่ ะทาให้ท่านประทับใจมิรลู้ มื
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองที่ได้ช่อื ว่า ลิ ตเติ้ ลเกี ยวโต นาท่านเข้าชม
ทาคายาม่า จิ นยะ หรือจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็ นทัง้ ที่ทางานและที่อยู่อาศัย
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปี จากนัน้ นาท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซันมาชิ ซู
จิ ซึง่ เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ทีย่ งั คงอนุรกั ษ์รปู แบบของบ้านในสมัยเอ
โดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอัน
น่ าประทับใจ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองโทยาม่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม TOYAMA CANAL PARK หรือระดับเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่
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วันที่สาม

โทยาม่า >> เจแปน แอลป์ >> มัตสึโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เทือกเขาทาเทยาม่า ที่มชี ่อื เสียงทีส่ ุดของประเทศญี่ปุ่น
เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศทีล่ ้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูกรวมทัง้
ยอดเขาทาเทยาม่าทีส่ วยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็ นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจ ิ
จากนัน้ นาท่านนัง่ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งวิง่ ลอดอุโมงค์ท่มี คี วามยาว 3.6 กิโลเมตร
เพื่อเดินทางสู่สถานีไดคันโบ ยอดเขาทะเทยาม่าอีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้
ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อนั สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น
หลังจากนัน้ เดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พเิ ศษคือไม่มเี สากลางรองรับสร้างความ
ท้าทายให้ผทู้ ม่ี าเยือนเจแปนแอลป์ลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเจแปน แอลป์
บ่าย
นาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้าลอดอุ โมงค์สู่เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็ นเขื่อนกัน้ น้ าขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มสี ายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก
ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มคี วามสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง
492 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตัง้ แต่เริม่ บุกเบิกจนเสร็จสิน้ ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัว
เขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี นาท่านเดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็ นระยะทางถึง 800 เมตร
จากนัน้ ต่อด้วยการนัง่ รถทีข่ บั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทีเ่ ป็ นพิษ
ลอดอุโมงค์เข้าสู่ สถานีโอกิซาว่า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม MATSUMOTO TOKYU REI หรือระดับเทียบเท่า
08.00น.

วันที่สี่

มัตสึโมโต้ >> ปราสาทมัตสึโมโต้ >> เก็บผลไม้ >> ภูเขาไฟฟูจิ
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เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00น.

นาท่านเดินทางชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ภายนอก) ทีถ่ ูกสร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็ นปราสาทที่เก่าแก่ท่สี ุด และนอกจากนี้ก็ยงั เป็ นปราสาทติด
อันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มคี วามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูก
ทาลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปจั จุบนั ตัวปราสาทมีผนังทีท่ าด้วยสีดาสนิททา
ให้มฉี ายาว่า ปราสาทอีกาดา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ เพื่อให้ท่านได้สมั ผัส
ประสบการณ์ การเก็บผลไม้ท่ปี ระเทศญี่ปุ่น(แอปเปิ้ ลหรือองุ่น) โดยสวนผลไม้ในญี่ปุ่น
นัน้ จะไม่มกี ารใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็ นสารเคมี เพราะฉะนัน้ ท่านสามารถเด็ดจากต้นแล้ว
รับประทานได้ในทันที ท่านจะสัมผัสได้กบั รสชาติหอมหวานของผลไม้ (ชนิดของผลไม้
อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้ อยู่กบั การจัดการของทางสวนผลไม้ ทัง้ นี้เพื่อจะให้ท่านได้
ทานผลไม้ทส่ี ดและอร่อย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ภ ูเขาไฟฟูจิ บริเ วณชัน้ 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมอิ ากาศ) ให้ท่านได้
สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ ์บนยอดเขาฟูจ ิ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับภูเขาไฟที่ได้ช่อื ว่ามีสดั ส่วน
สวยงามทีส่ ุดในโลก ซึง่ เป็นภูเขาไฟทีย่ งั ดับไม่สนิท และมีความสูงทีส่ ุดในประเทศญี่ปุ่น
จากที่ราบสู่บนยอดปากปล่องเขาด้วยความสูง 3,666 เมตร ได้เวลาอัน สมควรนาท่าน
เดินทางสู่ทะเลสาบยามานากะโกะเพื่อเข้าสู่ทพ่ี กั

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW STAR HOTEL หรือระดับเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** อิ่ มอร่อยกับมื้อพิ เศษที่ มีบุฟเฟ่ ต์ขาปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ปูพร้อมน้าจิ้ มสไตล์
ญี่ปนอย่
ุ่
างจุใจ และอาหารอื่นๆ อีกนานาชนิ ด ***
จากนัน้ อิ สระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว
จะทาให้ ผิ วพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิ ตดีขึน้

วันที่ห้า

ยามานากะโกะ >> ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >>
ชิ นจูก ุ >> สนามบิ นฮาเนดะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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08.00น.

เที่ยง
บ่าย

ออกเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพื่อเข้าสักการะศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น และ
ชมเจดียช์ ูเรโตะ เป็นเจดียแ์ ดงห้าชัน้ บนเนินเขาทีส่ ามารถมองเห็นเมือง ฟูจโิ ยชิดะและ
ภูเขาไฟฟูจใิ นระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม ซึง่ ถูกสร้างขึน้ เพื่อระลึกถึงสันติภาพ
ปี ค.ศ.1963 ท่านจะได้ชมและเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ ่วมกับ
เจดียห์ า้ ชัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว เพื่อเข้าสักการะ วัดอาซากุสะ มีช่อื อย่างเป็ นทางการว่าวัด
เซนโซ หรือเซนโซจิ (Sensoji) แต่นิยมเรียกว่าวัดอาซากุสะเนื่องจากตัง้ อยู่ในย่านอาซากุสะ
เป็ นวัดในศาสนาพุทธ โดยมีพระโพธิสตั ว์คนั นอนประดิษฐานอยู่และเป็ นพระประธานของวัด
ที่ป ระตู ท างเข้า วั ด มี โ คมสี แ ดงขนาดใหญ่ แ ขวนอยู่ ถื อ เป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ห นึ่ ง ของวั ด ที่
นักท่องเทีย่ วนิยมถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก ประตูแห่งนี้มชี ่อื ว่าประตูคามินาริ แปลได้ว่าประตู
สายฟ้า ชือ่ ของประตูจะเขียนอยูบ่ นโคมสีแดงลูกใหญ่ เมือ่ ผ่านเข้ามาจะพบกับถนนนากามิเสะ
สองข้างทางมีรา้ นค้าให้เดินชมและชิมได้เพลินๆ โดยมีของทีร่ ะลึกสไตล์ญป่ี ุ่นให้เลือกซื้อหา
และขนมส่งกลิน่ หอมเย้ายวนชวนให้ลม้ิ ลอง สุดถนนเป็ นซุม้ ประตูทม่ี โี คมสีแดงแขวนอยูอ่ กี ซุม้
หนึ่ง คือ ประตูโฮโซ หรือประตูแห่งขุมทรัพย์ พอเดินผ่านเข้ามาในบริเวณวัดจะเห็นกระถาง
ธูปขนาดใหญ่ตงั ้ อยูก่ ลางแจ้ง มีผคู้ นยืนโบกควันธูปเข้าหาตัวเอง เชือ่ กันว่าจะทาให้โชคดี และ
มีกระถางกายานตัง้ อยู่ด้ว ย การโบกควัน กายานเข้า หาตัว เชื่อว่ า จะช่ ว ยให้หายเจ็บ ป่ว ย
เจ็บปว่ ยส่วนไหนก็จะโบกควันกายานไปทีอ่ วัยวะส่วนนัน้ ท่านสามารถชม โตเกี ยวสกายทรี
(ภายนอก) หรือทีเ่ รียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
จากบริเวณวัดอาซากุสะ ซึง่ เป็ นสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ่ โดยมีความสูง 634 เมตร
สูงเป็ นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร โตเกียว
สกายทรีสร้างขึ้นเพื่อ เป็ นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ และวิทยุในระบบดิจติ อล จากนัน้ นาท่าน

คา่

ช้อปปิ้ ง ย่านชิ นจูก ุ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สินค้าญี่ปุ่นหลากชนิด เช่น สินค้า
อิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า เครือ่ งสาอางค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อทาการเช็คอิ น

วันที่หก

สนามบิ นฮาเนดะ >> สนามบิ นสุวรรณภูมิ

00.20 น.
เหิ นฟ้ าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 661
04.50 น.
ถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ
.................................................................................................................................................
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กาหนดการเดิ นทางวันที่ 29กันยายน – 4ตุลาคม 2560
อัตราค่าบริ การ

ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

ผูใ้ หญ่ราคาท่านละ

45,900.- บาท

29,500.- บาท

เด็ก (เสริ มเตียง) พักกับผูใ้ หญ่

41,500.- บาท

26,900.- บาท

เด็ก (ไม่เสริ มเตียง) พักกับผู้ใหญ่

34,900.- บาท

22,500.- บาท

สาหรับท่านที่ ต้องการพักเดี่ยว เพิ่ มท่านละ

7,900.- บาท

7,900.- บาท

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ ละครัง้ จะต้ องมีผ้โู ดยสารจานวน 25 ท่ านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบ
จานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่ านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่
ละประเทศ หากไม่ได้ รบั การอนุญาติ ให้ เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ ๆ ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560 และท่านต้องชาระเพิม่ เติม ใน
กรณีทท่ี างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าแจ้งเข้า แจ้งออก
สาหรับท่านทีถ่ อื ต่างด้าว
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
5. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการชาระเงิ น : กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 10,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือก่อนการ
เดิ นทาง 21 วันทาการ
การยกเลิ ก : กรุณาแจ้งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
หมายเหตุ :
1. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สภาพ
อากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญทีส่ ุด ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้า
ประเทศญี่ปนุ่ / การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเทีย่ วบิน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้
ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลง
ราคาได้ตามความเหมาะสม 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 ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
โรคระบาด และสายการบิ น ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั
อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
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