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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ-นาโกย่า  

22.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว D ของสำยกำรบินไทย เพื่อเตรียมตวัเดินทำง 
  และผำ่นขั้นตอนกำรเช็คอิน โดยมีพนกังำนคอยอ ำนวยควำมสะดวก  
 

วนัทีส่องของการเดินทาง  กรุงเทพฯ-นาโกย่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายามะ-จวนผู้ว่าทาคายามะ-ถนนซันมาจิ  

00.05 น. ออกเดินทำงสู่สนามบินเซ็นแทร์ กรุงนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG644 
08.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินเซ็นแทร์ เมืองนำโกย่ำ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร และตรวจคนเขำ้

เมืองแลว้  
น ำท่ำนเดินทำงสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะเป็นหน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นท่ี
นักท่องเท่ียวจำกทุกสำรทิศมุ่งมัน่ตั้งใจจะมำเยือน บรรยำกำศของท่ีน่ีมีควำมเป็นหมู่บำ้นชำวนำเก่ำแก่ท่ี
อนุรักษ์ส่ิงก่อสร้ำงแบบดั้งเดิมอนัเป็นมรดกของโลกเอำไวต้ั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบนั ช่ือเรียกเต็มๆ ของ
หมู่บำ้นแห่งน้ีมีช่ือว่ำ กสัโชซึคุริโอกิมำฉิ ชิรำคำวำโกะ ภำยในหมู่บำ้นแห่งน้ีเต็มไปเสน่ห์และกล่ินอำย
ควำมดั้งเดิมอยู ่โดยจุดเด่นของท่ีน่ีก็คือบำ้นทรง กสัโซ ท่ีมีควำมชนัถึง 60 องศำคลำ้ยกบักำรพนมมือเขำ้หำ
กนั ซ่ึงวสัดุในกำรสร้ำงบำ้นนั้นลว้นน ำมำจำกธรรมชำติ ใชต้น้หญำ้ท่ีปลุกในหมูู่บำ้นมำมุมหลงัคำ ตวับำ้น
จะไม่มีกำรตอกตะปูใด ๆ และบำงหลงัก็มีอำยุยำวนำนกว่ำ 250 ปี และปัจจุบนัน้ียงัมีชำวบำ้นอำศยัอยู่ใน
หมู่บำ้นดว้ย 

กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่ำย เดินทำง สู่เมืองทำคำยำมะ น ำท่ำนเยี่ยมชม จวนผู้ว่าทาคายามะ หรือท่ีเรียกว่ำ “ทาคายามะจินยะ” เป็นท่ี

ท ำงำนและท่ีอยูอ่ำศยัของผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลำกวำ่ 176 ปี ภำยใตก้ำรปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกำว่ำ ในสมยัเอโดะ  ภำยในกวำ้งขวำงและแบ่งเป็นห้องต่ำงๆ มำกมำย ทั้งห้องท ำงำนของขำ้รำ ชกำร
ชั้นสูง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน ้ ำ แมแ้ต่ห้องท่ีแสดงเคร่ืองมือทรมำนก็มีให้ชม ห้องท่ีดีท่ีสุดในบำ้น
มกัเป็นห้องแบบวิวสวน ซ่ึงสำมำรถมองเห็นสวนแบบญ่ีปุ่นท่ีสวยเรียบ ในช่วงฤดูหนำวสวนจะเต็มไปดว้ย
หิมะ จะมีก็แต่ตน้สนท่ีไม่ผลดัใบ ท ำให้ไดเ้ห็นฟอร์มสวยๆ ของตน้สน ถำ้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ สวนน้ีคงสวยดี
ทีเดียว ส่วนของขำ้วของเคร่ืองใช้ท่ีจดัแสดงก็ไม่มีอะไรมำก จะมีเอกสำรเก่ำ อำวุธ ชุดของขำ้รำชกำรสมยั
โบรำณ  
จำกนั้นน ำท่ำนเยีย่มชม ถนนซันมาจิซูจิ ซ่ึงเป็นยำ่นเมืองเก่ำท่ีไดรั้บกำรอนุรักษโ์ดยบริเวณน้ียงัมีบำ้นเก่ำตั้ง
เรียงรำยมีอำยุมำกกวำ่ 300 ปี ปัจจุบนัน้ีเป็นเสมือนแหล่งชอปป้ิงท่ีจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือของเมืองทำ
คำยำมะ ตลอดจนเป็นพิพิธภณัฑแ์ละร้ำนอำหำร  



 
 

 
 
 
 

 
ค ่า  รับประทำนอำหำร ณ โรงแรม  
ทีพ่กั  Okuhida Yakushiro Yu Honjin หรือเทยีบเท่า 

หลงัจำกอำหำรค ่ำแลว้ ขอแนะน ำใหท้่ำนไดล้องสัมผสัประสบกำรณ์กำรแช่บ่อออนเซ็นเพื่อสุขภำพ 
  

วนัทีส่ามของการเดินทาง   ก าแพงหิมะ (เส้นทางอลัไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ) - มัตสุโมโต้ 

เช้า    รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จำกนั้ นน ำท่ ำนสัมผ ัสใกล้ชิดกับควำมมหัศจรรย์ของ
ธรรมชำติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแจแปนแอลป์ โดยกำรน ำท่ำนนั่งรถไฟจำก
สถำนีโทยำม่ำ เพื่อเดินทำงสู่ สถำนีทำเทยำม่ำ จำกนั้นน ำ
ท่ ำนโดยสำรเค เบิ้ ลคำร์ ลอดภู เขำสู่  สถำนี บี โจดัยระ 
ระยะทำงประมำณ 1.3 ก.ม. จำกนั้ นน ำท่ ำนเดินทำงสู่ 
สถำนีมูโรโดะ โดยรถปรับอำกำศ ระหวำ่งทำงให้ท่ำนไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขำแอลป์ญ่ีปุ่น ให้
ท่ำนไดเ้ก็บเก่ียวควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั จ ำกนั้นน ำท่ำนชม ยอดเขำทำเทยำม่ำ มีควำมสูง 3,015 เมตร 
ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจำกภูเขำไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสำมภูเขำศกัด์ิสิทธ์ิตำมควำมเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่
สมยัโบรำณ ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพทิวทศัน์อนัสวยงำมน่ำประทบัใจจำกยอดเขำทำเทยำม่ำ ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้ำ
โปร่ง สำมำรถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขำไฟฟูจิ และให้ทุกท่ำนไดเ้ดินบนเส้นทำงท่ีสองขำ้งทำงเป็นก ำแพง
หิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกวำ่สิบเมตร สัมผสักบัควำมขำวของหิมะท่ีสวยงำมและอำกำศอนัหนำวเยน็ 
นบัเป็นอีกทศันียภำพท่ีต่ืนตำต่ืนใจ เพลิดเพลินกบักำรบนัทึกภำพท่ีประทบัใจ 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงผำ่นอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขำทำเทยำม่ำท่ีมีควำม ยำว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น จำกนั้นน ำท่ำนโดยสำรกระเชำ้ไฟฟ้ำ ท่ีไม่มีเสำกลำงตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถำนีคุโรเบไดระ 
จำกนั้นน ำท่ำนนั่งเคเบิ้ลคำร์ลอดภูเขำจำก สถำนีคุโรเบะไดระไปยงัสถำนีคุโรเบะโกะ ระยะทำงประมำณ 
800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคำร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขำตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทำง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะท่ี
ตกรุนแรงมำกในฤดูหนำว จำกนั้นชม เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้ ำท่ีใหญ่มหึมำท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีปุ่น จะมีสำยรุ้งพำดผ่ำนตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขำนบัร้อยลูกและชมทศันียภำพของวงลอ้มเขำหิมะ มี
ควำมสูงถึง 186 เมตร และมีควำมกวำ้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลำตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมำณ 45 ปี 



 
 

เฉพำะตวัเข่ือนใช้เวลำในกำรสร้ำง 4 ปี โดยจะใช้เวลำเดินเทำ้เพื่อขำ้มเข่ือน 800 เมตร หลงัจำกนั้นน ำท่ำน
เดินทำงมุ่งหนำ้สู่เมืองมตัสุโมโต ้

ค ่า รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ทีพ่กั โรงแรม Richmond Hotel Matsumoto อิสระพกัผอ่นตำมอธัยยำศยั  
 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง   ปราสาทมัตสุโมโต้-เมืองนาโกย่า-ย่านชอปป้ิงซากาเอะ 

เช้า    รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
น ำท่ำนเดินทำงชมควำมงดงำมของ ปราสาทมัตสุโมโต้ เป็น 1 ใน 12 ปรำสำท
ดั้งเดิมท่ียงัคงสภำพสมบูรณ์ และสวยงำมท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น  (สร้ำงข้ึนในปี 
1592-1614) เน่ืองจำกสร้ำงอยู่บนพื้นท่ีรำบ ในภำษำญ่ีปุ่นจึงเรียกว่ำ ฮิรำจิโระ
(Hirajiro) ปรำสำทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงท่ีมีหอคอย และป้อมปืนเช่ือมต่อกับ
โครงสร้ำงอำคำรหลกั และดว้ยสีโทนมืดท ำใหเ้กิดควำมรู้สึกท่ียิง่ใหญ่ และสุขมุ  

จนไดรั้บฉำยำวำ่ปรำสำทอีกำ  (Fugashi-Jo) ภำยในตกแต่งดว้ยไม ้จุดท่ีน่ำสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่อง
เก็บหินส ำหรับโจมตีศตัรู ช่องส ำหรับธนู และหอสังเกตกำรณ์บนชั้น 6 ในฤดูใบไมผ้ลิประมำณกลำงเดือน
เมษำยนของทุกปี ปรำสำทมตัสึโมโตะจะเป็นจุดชมซำกุระยอดนิยมแห่งหน่ึง ผูค้นจ ำนวนมำกต่ำงมำเดิน
เล่นในสวนหย่อม และรอบๆปรำสำท ซ่ึงคูเมืองดำ้นนอกปลูกตน้ซำกุระสำยพนัธ์ุโซเม โยชิโนะ(Somei 
Yoshino) ไวห้ลำยร้อยตน้  
ไดเ้วลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหนำ้สู่เมืองนาโกย่า เมืองท่ีมีควำมส ำคญัทำงกำรคำ้และยงัเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลำงเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรลงทุน และท่ีส ำคญัเมืองน้ียงัเป็นตน้ก ำเนิดของรถยนตส์ัญชำติญ่ีปุ่นช่ือ
ดงัอยำ่งโตโยตำ้อีกดว้ย  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ย่านซากาเอะ  ให้ท่ำนอิสระชอปป้ิงใน

ย่ำนช้อปป้ิงช่ือดังใจกลำงเมืองนำโกย่ำ นอกจำกน้ียงัเป็น
แหล่งบันเทิงยำมรำตรีอีกด้วย บริเวณน้ีมีร้ำนค้ำสินค้ำแบ
รนด์เนมอยู่ทั่วทั้ งสองข้ำงทำง ไม่ว่ำจะเป็น Dior, Louis 
Vuitton, Giorgio Armani, Hermes, Prada และอีกสำรพดัแบ
รนด์ดงั อีกทั้งยงัมีห้ำงสรรพสินคำ้ช่ือดงัของนำโกย่ำอย่ำง 
Meitetsu ตั้งอยูไ่ม่ห่ำงจำกสถำนีรถไฟเจอำร์นำโกยำ่  
***เพ่ือไม่เป็นการขัดจังหวะการชอปป้ิง อสิระอาหารม้ือค ่าตามอธัยาศัย*** 

ทีพ่กั  โรงแรม Best Western Hotel Nagoya หรือเทียบเท่ำ  อิสระพกัผอ่นตำมอธัยยำศยั 
 

http://www.talonjapan.com/japan-original-castle/
http://www.talonjapan.com/japan-original-castle/


 
 

วนัที่ห้าของการเดินทาง   ศาลเจ้าโอสึคันนง – นาบานะ โนะ ซาโตะ – สนามบินเซ็นแทร์  

เช้า    รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสำม
ของศำลเจำ้บูชำเจำ้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ญ่ีปุ่น และเป็น
วดัประจ ำตระกูลโอดะ นอกจำกน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึงโทกุงำวะ 
อิ เอ ะ ย ำสุ เค ยพัก อ ยู่ เ ม่ื อ ค ร้ั ง เป็ น ตัวป ระกัน  อัน เป็ น
ประวติัศำสตร์หน้ำหน่ึงของย่ำนโอสึ  เป็นเมืองท่ีผสมผสำน
ระหวำ่งประวติัศำสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนำโกยำ่ ซ่ึงนอกจำก
คนญ่ีปุ่นแลว้ นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติก็นิยมมำเยีย่มชมเช่นกนั ท่ำนจะไดเ้พลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิง ทำนอำหำร 
และชมวฒันธรรมโอตะคุอยำ่งเตม็อ่ิมท่ียำ่นร้ำนคำ้  

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย   น ำท่ำนเดินทำงไป นาบานะ โนะ ซาโตะ สถำนท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมท่ีมกัมีรูปปรำกฎในอินสตำแกรมอยูบ่่อย ๆ และสถำนท่ีซ่ึง
มีดอกไม้สวย ๆ มำกมำยพร้อมประดับไฟงดงำมอย่ำงน้ี ก็
เหมำะกบักำรไปเท่ียวถ่ำยรูปเป็นท่ีระลึกกบัเพื่อน ๆ อยำ่งท่ีสุด 
ท่ีน่ีเต็มไปด้วยดอกไมแ้ละพืชพรรณหลำกหลำยกว่ำ 40 ชนิด 
ซ่ึงรวมถึงซำกุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดำวกระจำย)  
นกัท่องเท่ียวจะสำมำรถร่ืนรมยก์บัควำมงำมของดอกไมไ้ดเ้สมอไม่วำ่จะมำเยือนในฤดูกำลใดก็ตำม ในช่วง
ฤดูหนำว ท่ีน่ีจะมีกำรจดังำนประดบัไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมถึงกำรประดบัไฟในอุโมงคย์ำว 200 
เมตร “The Tunnel of Lights” 
เม่ือไดว้เลำอนัสมควร น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหนำ้สู่สนำมบินเซ็นแทร์ 
 

วนัที่หกของการเดินทาง    สนามบินเซ็นแทร์ - กรุงเทพฯ   

00.30 น. ออกเดินทำงจำกสนำมบินเซ็นแทร์ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG645 
04.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ   
 

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



 
 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดินทำง 
ผูใ้หญ่
พกั 

2ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1ท่ำน 

เด็กอำยตุ  ำกวำ่ 12ปี พกักบั
ผูใ้หญ่2ท่ำน 
ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ำยเพิ่ม 

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 61 54,700 54,700 52,700 7,000 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  **  

**อตัราค่าบริการ สงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน* 
ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการท าการจอง 

 
**กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่านละ 20,000บาทภายใน 3 วนันับจากวนัทีท่ าการจอง หำกมรกำรยกเลิกภำยหลงั ทำงบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด ค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระ 45 วนัก่อนกำรเดินทำง** 
* หมำยเหตุบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำคำตำมควำมเหมำะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
แลกเปล่ียน และสำยกำรบิน )โดยเฉพำะภำษีน ้ำมนั ซ่ึงมีกำรผนั ผวนอยูต่ลอดเวล  สภำพทำงกำรเมืองภยัทำงธรรมชำติแต่ยงัคง
จะรักษำมำตรฐำนกำรบริกำรและค ำนึงถึงควำมตอ้งกำร, ควำมปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป -มค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งกลบั ชั้นประหยดัพร้อ  
2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ  
3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
4. ค่ำประกนัอุบติัเหตุในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000.-บำท 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย, หนงัสือเดินทำงเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่ำแจง้เขำ้แจง้ออกส ำหรับท่ำนท่ีถือต่ำงดำ้ว 
2. ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์เป็นตน้  
3. ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
5. ค่ำทิปไกดแ์ละเจำ้หนำ้ท่ีคนรถ 1000฿/ท่าน/วนั 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำงก่อนล่วงหนำ้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สำมำรถท ำกรุ๊ปไดอ้ยำ่งนอ้ย 20 ท่ำน ซ่ึง
ในกรณีน้ี ทำงบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหำคณะทวัร์อ่ืนให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ ำเป็น สุดวสิัย จนไม่อำจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหำย สูญเสียหรือไดรั้บบำดเจบ็ ท่ีนอกเหนือควำม รับผดิชอบของหวัหนำ้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบำงประกำรเช่น กำรนดัหยุดงำน ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ 



 
 

3. เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธ
กำรเขำ้ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บกำรยนืยนัจำกบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม
เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติ ฯลฯ โดย
บริษทั ฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณี เส่ือมเสีย รวมถึงภยั
ธรรมชำติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทำงบริษทัฯ ไม่อำจคืนเงินใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ  ำนวนทั้งหมด หรือ บำงส่วน 
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะอำกำศ กำรเมือง โรคระบำด และ สำยกำร
บิน รำคำอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรำแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
 

**เน่ืองจำกรำยกำรทวัร์น้ีเป็นแบบเหมำจ่ำยเบด็เสร็จ หำกท่ำนสละสิทธ์ิกำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธกำรเขำ้
ประเทศไม่วำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 

 
ลูกคำ้ท่ีเดินทำงเขำ้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท ำวซ่ีำ แต่ท่ำนจะตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำจำก
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองก่อนจึงจะสำมำรถเขำ้ญ่ีปุ่นได ้จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงค์
จะพ ำนกัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลำไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือ ธุรกิจ 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


