
                                                                                                                                          

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต ์6D4N โดยสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน ์(SQ) 

JHFU 0412 and  JHFU 0414_A 

จุดเด่นของทวัร์ 
 ชมเมืองกโุจฮาจิมงัเมืองเก่าแก่ท่ีถกูขนานนามวา่เป็นเมืองแหง่สายน า้ 
 ชมหมู่บ้านชิราคาวา่ บ้านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ท่ีได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 ชมความมหศัจรรย์ของก าแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ท่ี 1 ปี มีครัง้เดียวเทา่นัน้ 
 ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเข่ือนคโุรเบะ  
 ชมปราสาทมตัสโึมโต้ ปราสาทเก่าแก่ท่ีไม่เคยถูกท าลาย 
 อาบน า้แร่แชอ่อนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 1 คืน 

 

(นาโกย่า – ชิราคาว่า – ทาคายาม่า – โทยาม่า) 
ร่ืนเริงหรรษานาโกย่า 6 วัน 4 คืน 

เดนิทาง 11 – 16 เมษายน 2562 (ช่วงวันสงกรานต์) 
โดยสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                          

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต ์6D4N โดยสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน ์(SQ) 

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K โดยสายการบิน
สิงคโปร์ แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ
สมัภาระแก่ทา่น 

20.05 น. ออกเดินทางสูเ่มืองนาโกยา่ เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วย
เท่ียวบินท่ี SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง  
(พิเศษ!!! แจกฟรี Changi Dollars Voucher มูลค่า 20 SGD หรือ ประมาณ 500 บาท เป็น
อภินนัทนาการจากสายการบินให้แก่ทุกท่านฟรีเพื่อใช้ส าหรับใช้จ่ายกบัร้านค้าท่ีร่วมรายการ
ภายในอาคารผู้โดยสารทกุแหง่ของสนามบินชางกี) 

 
วันที่ 2  สิงคโปร์ – นาโกย่า – เมืองเซกิ – พพิธิภัณฑ์เซกิฮาโมโน – เมืองกุโจฮาจิมัง   
01.20 น. ออกเดินทางต่อสูเ่มืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ 

ด้วยเท่ียวบินท่ี SQ 672 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองเซกิ เมืองท่ีตัง้อยู่ทางตอนกลางของ
จังหวัดกิฟุ  เป็นเมืองท่ีขึน้ ช่ือในเร่ืองการผลิต
เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับตัดท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี ้
แล้วยังมีช่ือเสียงในการตีดาบแห่งหนึ่งของโลกอีก
ด้วย จากนัน้น าท่านชมพิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน 

เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีจัดแสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณ
โดยช่างตีดาบมืออาชีพ ท่ีถูกถ่ายทอดภูมิปัญญา
กนัมาอยา่งยาวนาน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีตัง้อยู่

เกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุและยังเป็นเมืองท่ี
หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมี
ทัง้เมืองเก่าท่ีเรียงรายกัน และรางน า้ท่ีสวยงามท่ี



                                                                                                                                          

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต ์6D4N โดยสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน ์(SQ) 

เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญ่ีปุ่ น  ให้ท่านชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมัง ท่ีมี
บ้านเรือนในสมยัอดีตเรียงรายอยู ่อีกทัง้เมืองกุโจฮาจิมงัเป็นเมืองท่ีมีรางน า้จ านวนมาก จนถูก
ขนานนามวา่เป็นเมืองแหง่สายน า้เพราะไม่วา่จะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสยีงน า้ไหลสะท้อน
ไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ดแูล้วเป็นบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคท าให้
ทัง้เมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้  เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี  ้ก็จะสามารถสัมผัส
บรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อยา่งแนน่อน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

เข้าพกัโรงแรม Hotel Gujo Hachiman หรือเทียบเทา่ (- / L / D) 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือ
ว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 

วันที่ 3 หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – 
ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปยงัหมู่ บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านท่ี
ได้ รับการขึ น้ ทะ เบี ยน ให้ เป็ นม รดก โลกทาง
วัฒนธรรมเม่ือปี คศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก 
ทา่นสามารถชมความสวยงามของบ้านญ่ีปุ่ นแบบ
โบราณท่ีมีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นบ้านท่ี
มีหลงัคาทรงสามเหลีย่มหน้าจั่วท าจากหญ้าหนาๆ 
เรียกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้วคล้ายกบัการพนมมือ เพื่อเป็นการป้องกนัตวับ้านจากการปก
คลมุของหิมะท่ีตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดหูนาวและให้หิมะไหลลงมาได้ง่ายนัน่เอง ให้
ทา่นเดินเลน่ชมบรรยากาศอนัสวยงามพร้อมกบัถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทุกท่านเดินทางสูเ่มืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ีแฝงไปด้วยมนต์เสนห์่อนันา่หลงใหลท่ียงัคง

รูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึงบ้านคฤหบดีท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่ นขนาน
แท้ ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบานหน้าต่างท่ี
เป็นเอกลกัษณ์วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่าจึงได้รับ



                                                                                                                                          

ทวัร์ญ่ีปุ่น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต ์6D4N โดยสายการสิงคโปร์ แอร์ไลน ์(SQ) 

สมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” และน าท่านชมที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่าใช้
เป็นท่ีบญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลกูสร้างแบบเก่าหลงัสดุท้ายท่ียงัคง
หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็นสถานท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้วา่ราชการจังหวดั  
ฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 
กว่าปีท่ีแล้ว สิ่งปลกูสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลงัสดุท้ายท่ีสมบูรณ์และยงัหลงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน  ตัวอาคารถูก ล้อม รอบ ด้วยก าแพ ง
แข็งแกร่ง สว่นบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชม
ห้องต่างๆ จากนัน้น าท่านชมย่านเมืองเก่าซันมา
ชิซูจิยา่นท่ีอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมใน
สมยัเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิต 
แบบ ดั ง้ เดิม ไว้ ไ ด้ เป็ น อ ย่ า ง ดี ท่ านสาม ารถ
เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอัธยาศัย 
นอกจากนีย้งัมีสนิค้าพืน้เมือง ของท่ีระลกึในสไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดิมให้ทา่นได้เลอืกซือ้กนัอีกด้วย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Daiwa Roynet Hotel Toyama หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 
 

วันที่ 4  เจแปน แอลป์ (ก าแพงหมิะ) – เมืองมัตสึโมโต้ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

 พาทุกท่านสู่สถานีทาเทะยาม่า เพื่อชมทิวทัศน์
ความสวยงามของเทือกเขาเจแปน แอลป์ ให้
ท่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อ
เดินทางขึน้สู่ที่ ราบสูงบิโจไดระ ผ่านชมน า้ตก
เมียวโจ  ซึ่ งเป็นน า้ตกสูงท่ีสุดในญ่ี ปุ่ น  พ ร้อม
ประทับใจไปกับบรรยากาศท่ีรายล้อมด้วยทิวเขา
สลบัซบัซ้อน ผา่นป่าสนดึกด าบรรพ์และทุง่ราบท่ีอุดมสมบูรณ์ ชวนให้นกัท่องเท่ียวมาสมัผสั
ได้ทุกฤดูกาล น าทา่นโดยสารรถโค้ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหวา่งทางทา่น
จะได้สมัผัสความงามด้วยการลดัเลาะซอกก าแพงหิมะท่ีสูงกว่า 20 เมตร ด้วยความสูงถึง 
3,015 เมตร ภเูขานีจ้ึงมีความสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาฟูจิ 
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เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสถานี 

บา่ย น าท่าน ขึ ้นกระเช้าพาโนราม่ า  ข้าม เหวลึก
ระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช้าไฟฟ้าท่ีใช้
ลวดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา โดยไม่มีเสาค า้ยัน
แม้แต่ต้นเดียว จากนัน้เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปลอด
สารพิษเดินทางสูเ่ข่ือนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยกัษ์ท่ี
มีความยาวของสนัเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว้าง
ของตวัเข่ือน 492 เมตร สงู 186 เมตร ความใหญ่โต
นีท้ าให้การสร้างเขื่อนใช้เวลาถึง 45 ปี  แล้วรถจะแล่นผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นระยะทาง
ประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสูส่ถานีโอกิซาว่า จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมัตสึโมโต้ เมือง
ท่ีได้ช่ือวา่ประตสููเ่ทือกเขาแจแปนแอลป์ถกูห้อมล้อมด้วยขนุเขาสงูใหญ่ ท าให้ได้เปรียบในด้าน
การเพาะปลกู น า้บริสทุธ์ิท่ีไหลจากภูเขาผ่านชัน้หินมากมายท าให้สามารถปลกูไร่วาซาบิได้ดี
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่ นและยังมีช่ือเสียงในการท าเส้นโซบะได้อร่อยอันดบัต้นๆในประเทศอีก
ด้วย ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 227,000 คน 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เข้าพกัโรงแรม Premium Hotel Cabin Matsumoto หรือเทียบเทา่ (B / L / D) 

 
วันที่ 5 ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอร่ี) – เมืองนาโกย่า – ย่าน  

ซาคาเอะ – อิออน พลาซ่า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านชมปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทท่ี
สร้างอยู่บนท่ีราบโดยตัวปราสาทและก าแพงเป็นสี
ด าทะมึนซึ่งแตกต่างจากปราสาทอ่ืนๆในญ่ีปุ่ นท่ี
นิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลาง
แม่น า้จนเป็นท่ีมาของค าว่า “ปราสาทอีกา” อีกทัง้

ปราสาทแห่งนีย้ังเป็นปราสาทท่ีไม่เคยถูกท าลาย 
จึงได้รับให้เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน อิสระให้
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ทา่นถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึตามอัธยาศยั จากนัน้พาทกุท่านสูส่วนผลไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัการเก็บสตรอเบอร่ี ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวจ านวนมากและลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี สดๆ 
ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อยา่งเต็มอ่ิมพร้อมกบัถ่ายภาพกบัต้นสตรอเบอร่ีเป็นท่ีระลกึ
ตามอัธยาศยัรวมไปถึงท่านใดท่ีต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของฝากให้กับคนท่ี
บ้านก็สามารถซือ้กลบัไปได้เช่นกนั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองนาโกย่า เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นรองจากเมืองโอซาก้า และ

ยังเป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางด้านธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย พาทุก
ท่านช้อปปิ ้งกันท่ีย่านซาคาเอะ  แหล่งช้อปปิ ้งช่ือดังของเมืองนาโกย่า เป็นที ่ตั ง้ของ
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่น
แบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, 
ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน 
จากนัน้พาทา่นช้อปปิง้กนัตอ่ท่ี อิออน พลาซ่า ศนูย์รวมสนิค้าชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, 
กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้นและยงัมีร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมีคณุภาพจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นแตร่าคาแสนจะถูก อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลนิกบัการเลอืกชมและเลอืกซือ้สินค้าได้ตาม
อัธยาศยั (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน ในการเลือกซือ้สินค้า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย) 
เข้าพกัโรงแรม Centrair Hotel Chubu Airport หรือเทียบเทา่ (B / L / -) 

 
วันที่ 6  นาโกย่า – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นสูส่นามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ ( B / - / -) 

**เน่ืองจากมีทางเช่ือมจากโรงแรมไปยงัสนามบิน จึงไม่มีรถบสัให้บริการ** 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกยา่ โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ ด้วยเท่ียวบินท่ี SQ 671  
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสงิคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่นเคร่ือง 
17.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 982 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 16 เม.ย. 62 49,999 46,999 43,999 4,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขัน้ต ่า 25 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกวา่ท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุม่เกิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุวงเงินไม่เกินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหต ุไม่ครอบคลมุผู้ เดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
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เงื่อนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 25 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิ หรือ เลือ่น

หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได้ปรับขึน้ในช่วงใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยันจากทาง
บริษัทภายใน 3 วนั 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า
การส ารองการเดินทางนัน้ถกูยกเลกิ และบริษัทฯ สงวนสทิธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางสว่น รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้
ในช่วงฤดหูนาวท้องฟา้จะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลกิก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่แลนด์ เพื่อเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัทอ่งเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลกิการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ 
เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั ้งสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมือง
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จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากทา่นไม่ใช้บริการใดๆ ไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสทิธ์ิและไม่สามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ได้ใช้นัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีและผิดกฎหมาย 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


