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 ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ท่ี

ได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 ด่ืมดํ่าบรรยากาศเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 
 ชมปราสาทอนันา่เกรงขาม ปราสาทมตัสโึมโต้ 
 ชมจุดชมวิวภูเขาขึน้ช่ือ เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ

สวมงาม ท่ีคามิโคจิ 
 ชมดอกซากุระ พันธุ์ ชิคิซากุระ และใบไม้เปล่ียนสี       

ท่ีสวนโอบาระ 
 อาบนํา้แร่แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 2 คืน 

 
 

วันที่ เส้นทาง อาหาร
เช้า 

อาหาร
กลางวนั 

อาหาร
เยน็ 

วันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ - นาโกยา่ - - - 

วันพุธที่ 13 พ.ย. 62 หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ - เมืองทาคายาม่า - ที่ว่าการอําเภอ
ทาคายามา่ - เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ 

-   

วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 62 ตลาดเช้า - คามิโคจิ - มตัสึโมโต้ - ปราสาทมตัสึโมโต้    

วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม - ทะเลสาบซูวะ - โทคิ พรีเมี่ยมเอาท์เลท - 
นาโกยา่ - ยา่นซากาเอะ 

   

วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 วดัโอสคุนันอน - โอบาระ - โอบาระ ชิคิซากุระ มตัซึรี - สวน
ดอกไม้นาบานะ โนะ ซาโตะ - สนามบินนาโกยา่ 

  - 

วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 62 นาโกยา่ - กรุงเทพฯ - - - 
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วันอังคารที่ 12 พ.ย. 62 กรุงเทพฯ –  นาโกย่า    
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประต ู2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 
 

วันพุธที่ 13 พ.ย. 62 นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ ว่าการอ าเภอ
ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ

00.05 น.  เหินฟ้าสูเ่กาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองของ

ประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ 
หมูบ้่านโบราณท่ีได้รับการตัง้ให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรง
ท่ีแปลกตาไม่เหมือนใครนัน้ก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยู่ ท่ีหลังคาของตัวบ้านท่ีออกแบบเป็นทรง
สามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพืน้ เพ่ือเป็นการป้องกัน
ตวับ้านท่ีอาจจะพงัได้เม่ือเวลาท่ีหิมะตกลงมาเป็นจํานวนมาก
ในช่วงฤดหูนาว อีกทัง้ท่ีตัง้ของหมู่บ้านแห่งนีต้ัง้อยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อม
อยู่โดยรอบ ทําให้มีอากาศท่ีเย็นตลอดทัง้ปีและในฤดหูนาวนัน้จะเป็นบริเวณท่ีมีหิมะตกมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่ง
ของตวัเกาะ ให้ทา่นได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทกุทา่นเดนิทางสู ่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ีแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อนัน่าหลงใหลท่ียงัคงรูปแบบเดิม

ไว้ไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีท่ี
สวยงามสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาได้
ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างท่ีเป็น
เอกลักษณ์ วางตวัเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตวัเมืองเก่าของ
เมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” 
และนําท่านชม ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็น
ท่ีบญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลงัสุดท้ายท่ียังคงหลงเหลืออยู่
จนถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็นสถานท่ีทํางานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโทกกุาว่าในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีท่ีแล้ว สิ่งปลกูสร้างแบบเก่า
ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายท่ีสมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกําแพง
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แข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ 
จากนัน้นําท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านท่ีอนรัุกษ์
บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมยัเอโดะรวมถึงการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย นอกจากนีย้ังมีสินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลึกใน
สไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดมิให้ทา่นได้เลือกซือ้กนัอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เข้าพกัโรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 

 
วันพฤหสับดีที่ 14 พ.ย. 62  ตลาดเช้า – คามิโคจ ิ– มัตสโึมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําทกุท่านสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเท่ียวชมตลาดเช้าริมฝ่ังแม่นํา้
มิยากาว่า พร้อมกับสมัผสัวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมยัโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้ เลือกชม 
ผกั ผลไม้ ขนมพืน้เมือง และของท่ีระลึกตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ (Kamikochi) ซึ่งตัง้อยู่ทาง
ทิศตะวนัตกของจงัหวดันากาโน ่ถือเป็นอีกสถานท่ีท่ีมีจดุชมวิว
ภเูขามากท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีอณุหภมูิเฉล่ียอยูใ่นระดบัต่ํา
ตลอดทัง้ปี อีกทัง้ยังมีรีสอร์ทฤดูร้อนท่ีอุดมไปด้วยธรรมชาต ิ
จากสะพานคปัปะ (Kappabashi) บนระดบัความสงู 1,500 เมตร  
จะได้พบกับทศันียภาพอันงดงามของเทือกเขาโฮทาตะและยอดเขายาเคะ ท่ีชมได้จากตาเปล่า ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบัการเดนิเลน่ริมลําธารทา่มกลางธรรมชาตท่ีิสวยงาม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ (Matsumoto) เป็นเมือง

ท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ มีจุดท่องเท่ียงท่ี
สําคัญท่ีสุด คือ ปราสาทมัตสึโมโต้ ถือเป็น 1 ใน ปราสาท
ดั ง้ เ ดิม ที่ส ว ย ที่ส ุด ข อ ง ป ร ะ เ ทศ ญี่ปุ่ น  นํา ท่า น เ ข้ า ช ม  
ปราสามมัตสึโมโต้ (Matsumoto Castle) หรือท่ีมีช่ือเรียกว่า 
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ปราสาทอีกา ซึ่งถูกสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1592 – 1614 เน่ืองด้วยปีกด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออก
เหมือนปีนก และจดุเดน่ของปราสาทนีคื้อสี ซึ่งใช้โทนสีท่ีเน้นไปทางสีเข้ม ดมืูด ทําให้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่
และน่าเกรงขาม จึงทําให้ได้ฉายานีม้า โดยตวัปราสาทจะมีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกับโครงสร้าง
อาคารหลัก รวมทัง้ยังถูกตกแต่งด้วยไม้ และมีช่องเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ช่องสําหรับธนูและ
หอสงัเกตการณ์บนชัน้ 6 อีกด้วย ปราสาทนีถู้กใช้เป็นท่ีพกัของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบนัหลงัจาก
ได้รับการจดัตัง้เป็นสมบตัิประจําชาติญ่ีปุ่ นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับรวบรวมข้อมลูประวตัิศาสตร์
ของญ่ีปุ่ นและประวตัศิาสตร์ของนากาโน่ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เข้าพกัโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่าในน า้แร่
นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 

 

วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 62 ไดโอะ วาซาบ ิฟาร์ม – ทะเลสาบซูวะ – โทคิ พรีเม่ียม  
เอาท์เลท – นาโกย่า – ย่านซากาเอะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ ไดโอะ วาซาบิ ฟาร์ม (Daio Wasabi Farm) 
เป็นฟาร์มวาซาบิท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น ครอบคลุมพืน้ท่ี 
15 เฮกตาร์ โดยวาซาบิถือว่าเป็นของนิยมคูก่นักบัซูชิ ต้นวาซาบิ
สามารถเติบโตได้เฉพาะบริเวณท่ีมีนํา้สะอาดเท่านัน้ โดยมี
อณุหภูมิอยู่ท่ี 10 – 15 องศาเซลเซียสและนํา้ต้องไม่ขุ่น นํา้เย็น
และบริสทุธ์ิจากหิมะท่ีละลายบนเทือกเขาทําให้วาซาบิของท่ีน่ี
มีคณุภาพดีตลอดทัง้ปี ท่ีน่ีมีกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวกบัวาซาบิให้ทดลองทํามากมาย และท่ีพลาดไม่ได้เลย
คือการลองลิม้ชิมรสชาติของซอร์ฟครีมรสวาซาบิ ให้ท่าน
เพลินเพลินกบับรรยากาศของไร่วาซาบิ จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ ทะเลสาบซูวะ (Suwa Lake ) ทะเลสาบท่ีใหญ่
ท่ีสดุในชินช ูตัง้อยู่ทางตอนกลางของลุ่มนํา้ซสวุะ ท่ีน่ีถือเป็นต้น
นํา้ของแม่นํา้เทนยุซึ่งไหลผ่านเมืองโอคายะไปยังพืน้ท่ีต่างๆ 
และสดุท้ายไหลลงสูม่หาสมทุรแปซิฟิก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย นําท่านเดินทางสู่ โทคิ พรีเม่ียม เอาท์เลท ท่ีรวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไว้ด้วยกนั ให้ท่านได้อิสระกบั
การเลือกซือ้เลือกชมสินค้าท่ีได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Disney , Diesel , Kate 
Spade New York , Nike , Adidas , Ray Ban, Gap และอีก
มากมาย เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีหมวดสินค้าอ่ืนๆ อย่าง
รองเท้า กระเป๋า เสือ้ผ้าเด็ก ซึ่งของทกุชิน้เป็นของแท้และราคา
ถกูกว่าในห้างสรรพสินค้า หลงัจากนัน้นําท่าเดินทางสู่ เมือง
นาโกย่า เพ่ือพาท่านช้อปปิง้ท่ี ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิง้
ช่ือดังของเมืองนาโกย่า  เ ป็น ที่ตัง้ ของ ห้างสรรพสิน ค้า
ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่
สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, 
GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เลือกชม สินค้าท่ีท่านช่ืนชอบกัน
อยา่งเพลิดเพลิน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 เข้าพกัโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 
วันเสาร์ที่ 16 พ.ย. 62 วัดโอสุคันนอน – โอบาระ – โอบาระ ชิคิซากุระ มัตซึรี – สวนดอกไม้นา

บานะ โนะ ซาโตะ – สนามบนินาโกย่า 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็นวดัในพระพุทธศาสนา
ท่ีมีชื่อเสียง แรกเร่ิมสร้างขึน้ในสมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ  
แล้วถูกย้ายมาตัง้ ณ ปัจจบุนัในปี 1612 หลงัจากนัน้พระอุโบสถ
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยซํา้ๆอย่างรุนแรง ดงันัน้อาคาร
ปัจจุบนัจึงสร้างขึน้ในศตวรรษที่ 20 ว ัตถุประสงค์หลักของ
วดัแห่งนี ้คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคนันอน เทพแห่งความเมตตา ซึ่งแกะสลกัโดยพระสงฆ์ 
Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมดุชินปคูจุิท่ีจดัเก็บหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน จํานวน
กว่า 15,000 เล่ม หนงัสือเหล่านีเ้ป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงสําเนาท่ีเก่าแก่
ท่ีสดุของพงศาวดารโคจิคท่ีิรวบรวมประวตัิศาสตร์ต้นกําเนินของญ่ีปุ่ น  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย จากนัน้นําทุกท่านเดินทางสู่  เมืองโอบาระ เมืองโตโยต้า 
จงัหวดัไอจิ ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับเมืองนาโกย่าที่ทุกท่านคุ้นเคย 
เรามาที่นี ่เ พื่อเ ยี่ยมชมสิ ่งพิเศษกว่าที่อื ่นๆ ไ ด้แก่ ดอก 
“ชิคิซากุระ” ซึ่งก็คือดอกซากุระสายพันธุ์หนึ่ง ท่ีจะบาน
ทัง้หมด 2 รอบต่อปีโดยนอกจากจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
แล้ว ดอกชิคิซากรุะ ยงับานในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย 

และจะพีคมากในชว่งกลางเดือน ซึง่ประจวบเหมาะกบัท่ีเป็นช่วงเดียวกนักบัฤดใูบไม้เปล่ียนสี ทําให้ความ
พิเศษท่ีวา่นีก็้คือทา่นจะได้ชมดอกชิคิซากรุะพร้อมๆ กบัใบไม้เปล่ียนสี ทําให้ได้เห็นสีสนัท่ีหลากหลายของ
ต้นไม้ต่างชนิดกันนี ้จากนัน้พาท่านชมเทศกาลแสดงไฟท่ี 
สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะได้ด่ืมด่ํากับบรรยากาศ
สุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิเนชั่น หรือการประดบัประดาไฟ
หลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ท่ีของสวนดอกไม้นาบานะ โนะ 
ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ 
ให้ได้ชมกันให้ท่านเต็มอิ่มกับการชื่นชมความสวยงาม
ของแสงไฟ หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั ***(ทัง้นีห้ากตรงกับช่วงเทศกาลชมไฟ 
ทางเราจะให้ท่านชมไฟตามอัธยาศัย)*** (เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอิสระรับประทาน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย ) เม่ือได้เวลาอันสมควรแล้วนําทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า เพ่ือ
เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

 
วันอาทติย์ที่ 17 พ.ย. 62 นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
00.30 น. เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 647 
05.10 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ ( - / - / - ) 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

12 – 17 พ.ย. 62 47,999 42,999 37,999 5,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม: 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึง่สายการบนิมีบริการสําหรับกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัมตอ่ใบ หากนํา้หนกัหรือ

จํานวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระคา่ใช้จา่ยโดยตรงกบัสายการบินท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 
3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองดื่ม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจํานวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ
ลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจําสําหรับการสํารองทา่นละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัทภายใน 3 วนั 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการสํารอง
การเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ดําเนินการ 

3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้บริการกันเยอะ 
ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอให้ทา่นทําความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ นําเงินชําระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดันําเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียวจะมีการแจ้ง
ยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นักท่องเท่ียวได้ เช่น เท่ียวบินพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจําหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบนินัน้ๆ 
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หมายเหตุ: 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เช่น อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การนดั
หยดุงาน การก่อการจลาจล ความลา่ช้าของเท่ียวบนิ การถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของสายกาบิน 
โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดนิทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การนําสิ่งของ
ผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง และความประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือม
เสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


