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Code: JHNG 0412 & JHNG 0413_J 
 

 
 
 
 
 

 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

 ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ทีน่่าหลงใหล 

 ชมดอกซากรุะที่ สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ  

       จุดชมดอกซากรุะที่ติด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่ น 

 ชมอิลลูมิเนช่ัน หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

 ชมปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม 

 ช้อปป้ิงจุใจที่ย่านซาคาเอะ และที่ออิอน พลาซ่า 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่ น 2  คนื  

 เก็บสตรอเบอร์ร่ีสดๆ จากไร่ 
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วนัที ่1  กรุงเทพฯ     
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตผ้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
                                   

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – เมอืงทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอ 
ทาคายาม่า – เมอืงเก่าซันมาชิซูจ ิ 

00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่ น

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ญี่ปุ่ นแลว้ นาํท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บา้น
ที่ไดรั้บการตั้งให้เป็นมรดกโลกดว้ยบา้นรูปทรงที่แปลก
ตาไม่เหมือนใครนั้ นก็คือบา้นทรงแบบ “กัสโซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตวับา้นที่ออกแบบเป็นทรง
สามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตวับา้นที่อาจจะพงัไดเ้ม่ือเวลาที่
หิมะตกลงมาเป็นจาํนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ต ั้งของหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูเ่กือบบริเวณ
ใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยูโ่ดยรอบ ทาํให้มีอากาศที่เยน็ตลอดทั้งปีและในฤดู
หนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหน่ึงของตวัเกาะ ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านสู่เมืองทาคายาม่าเมืองเก่าที่แฝงไปดว้ยมนตเ์สน่ห์อนัน่าหลงใหลดว้ยถนนภายในเมือง

ที่ยงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ยา่งไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึงบา้นคฤหบดีที่สวยงามสไตล์
ญี่ปุ่ นขนานแท ้ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่ นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบาน
หนา้ต่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยูภ่ายในตวัเมืองเก่าข  องเมืองทาคายาม่า จึง
ไดรั้บสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นนาํท่านชมที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 
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(Takayama Jinya) ใช้เป็นที่บญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าใน
สมยัก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่าหลงัสุดทา้ยที่ยงัคงหลงเหลือ
อยูจ่นถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็นสถานที่ทาํงานและที่อยูอ่าศยัของ
ผูว้่าราชการจังหวดัฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แลว้ 
ส่ิงปลูกสร้างแบบเก่ายคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยที่สมบูรณ์และยงั
หลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยกาํแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคาร
ท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ และนาํท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ยา่นที่อนุรักษ์
บา้นเรือนและสภาพแวดลอ้มในสมยั    เอโดะ รวมถึงการดาํเนินชีวติแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่ง
ดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตาม
อธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีสินคา้พื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นดั้งเดิมให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนั
อีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Okuda Ryokan / Okuhida Garden Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในนํ้ าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 

วนัที ่3 เมอืงมตัสึโมโต้ – วาซาบิฟาร์ม – ปราสาทมตัสึโมโต้ – ถนนนาวาเตะ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เชา้อนัสดใสน้ีนาํท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ไดช่ื้อว่าประตูสู่เทือกเขาแจแปนแอลป์
ถูกหอ้มลอ้มดว้ยขนุเขาสูงใหญ่ ทาํใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นการเพาะปลูก นํ้ าบริสุทธ์ิที่ไหลจากภูเขา
ผา่นชั้นหินมากมายทาํใหส้ามารถปลูกไร่วาซาบิไดดี้ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ นและยงัมีช่ือเสียงใน
การทาํเส้นโซบะไดอ้ร่อยอนัดับตน้ๆในประเทศอีกด้วย 
ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 227,000 คน พาท่านเดินทาง
ไปยงัวาซาบิ ฟาร์ม ซ่ึงที่น่ีท่านจะไดพ้บกบัตน้วาซาบิของ
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จริงวา่ ก่อนที่จะนาํมาเป็นอาหารอนัขึ้นช่ือและเป็นที่รู้จกักนัดีไปทัว่โลกนั้น มีวิธีการปลูกเป็น
อย่างไร โดยภายในฟาร์มแห่งน้ี  จะแสดงสาธิตถึงการปลูกต้นวาซาบิ  พร้อมกับจัด
สภาพแวดลอ้มให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิที่ดีนั้นจะตอ้งมีอายตุั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและ
ท่านยงัจะสามารถชิมไอศกรีมที่ผลิตขึ้นมาจากวาซาบิไดจ้ากที่น่ีอีกดว้ย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารนาํท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซ่ึงเป็นปราสาทที่สร้างอยูบ่นที่ราบโดยตวัปราสาท

และกาํแพงเป็นสีดาํทะมึนซ่ึงแตกต่างจากปราสาทอ่ืนๆ
ในญี่ปุ่ นที่นิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือ
กลางแม่นํ้ าจนเป็นที่มาของคาํวา่ “ปราสาทอีกา” อีกทั้ง
ปราสาทแห่งน้ียงัเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกทาํลาย จึงไดรั้บ
ใหเ้ป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบนั อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกตามอธัยาศยั เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํท่านสู่ ถนนนาวาเตะ ถนนคนเดินยาว
ประมาณ 300 เมตร ที่หวัถนนจะมีรูปป้ันกบตวัใหญ่ที่สร้างขึ้นเอาไวใ้หก้บัเหล่ากบที่เคยอาศยั
อยูใ่นแม่นํ้ าเมะโตะบะ แต่ปัจจุบนัไม่มีกบเหลืออยูแ่ลว้ บรรยากาศจะเป็นแบบสมยัก่อน มีร้าน
ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของเก่า ร้านขายเซ็มเบะ ร้านขายขนมไทยากิ และอ่ืน ๆ ตั้ง
เรียงรายอยูส่องฝ่ังทางเดิน นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้โยฮาชิร่า ที่ผูค้นที่ผา่นไปมาในบริเวณน้ีมกั
แวะเวยีนเขา้ไปสกัการะและขอพรดว้ย ในช่วงที่ซากุระบาน จะพบเห็นผูค้นนัง่ชมดอกซากุระ
และถ่ายรูปดอกซากุระบริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าซ่ึงมีเทือกเขาแอลป์อนังดงามเป็นฉากหลงัไดอี้กดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม 
  เขา้พกัโรงแรม Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในนํ้ าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 
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วนัที ่4 สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ – เกบ็สตรอเบอร์ร่ี – เมอืงมเิอะ – สวนดอกไม้ 
นาบานะโนะซาโตะ – เมอืงนาโกย่า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม   
เชา้อนัสดใสน้ีนาํท่านเดินทางสู่สวนสาธารณะซากปราสาททาคาโตะ เพื่อชมดอกซากุระ(ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลในการผลิดอกของ
ซากุระ) เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอก
ซากุระในประเทศญี่ปุ่ น สวนแห่งน้ีตั้งอยู่บนเนินเขาของ
เมืองอินา จงัหวดันากาโน่ บริเวณรอบๆมีตน้ซากุระสีชมพู
สายพนัธุ์โคอิกังประมาณ 1,500 ตน้ เร่ิมปลูกในปี 1875 
และเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มีการจดัเทศกาลดอกซากุระเป็นประจาํทุกปีในเดือนเมษายนทั้ง
เดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคกั นอกจากน้ีประมาณกลางถึง
ปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากุระบานเต็มที่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ ให้ท่าน
สนุกสนานกับการ เก็บสตรอเบอร์ร่ี  (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ)ใหม่ๆ สดๆ จากตน้ที่เรียงรายเป็นทิวแถว และ
เต็ม อ่ิมกับการเก็บสตรอเบอร์ร่ีทานจากต้นกันอย่าง
เพลิดเพลินพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือ
เลือกซ้ือมาไวรั้บประทานไดต้ามอธัยาศยั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และพาท่านชมเทศกาลแสดงไฟ
ในฤดูหนาวที่ สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ ท่านจะไดด่ื้มดํ่า
กบับรรยากาศสุดมหัศจรรยไ์ปกบัอิลลูมิเนชัน่ หรือการ
ประดับประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพื้นที่ของ
สวนดอกไมน้าบานะโนะ ซาโตะ ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการ
ประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ไดช้มกนัซ่ึงปีน้ีจะมา
ในธีม “คุมาโมโต ้ดาม่อน” หรือที่เรารู้จกักนัคือ “คุมะมง” สุดแสนน่ารักนัน่เอง ให้ท่านเต็มอ่ิม
กบัการช่ืนชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั จากนั้น
นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นรองจากโอซากา้ เป็นเมืองที่
เจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Nagoya Crown Hotel / Meitetsu New Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

 (B / L / D) 
 

วนัที ่5 ปราสาทนาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – ซาคาเอะ  – ออิอน พลาซ่า  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

  เช้าน้ีนําท่านชม ปราสาทนาโกย่า ที่สร้างเลียนแบบ
ปราสาทหลังเดิม ซ่ึงโดนระเบิดจนเสียหายในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ภายในไดเ้ก็บรวบรวมประวตัิความ
เป็นมาของนกัรบ ชุดรบ และเคร่ืองมือการรบต่างๆ ส่ิงที่
ทาํให้ปราสาทนาโกย่าแตกต่างจากที่อ่ืนคือสัญลักษณ์
ของปราสาทนาโกย่าเป็นปลาทองคาํ 1 คู่ อยู่บนยอด
ปราสาทนั่นเอง จากนั้นนาํท่านสักการะศาลเจ้าอัตสึตะ 
ตั้งอยูท่างทิศใตข้องเมืองนาโงย่า เป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่
สาํคญัที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรม
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สไตล์ญี่ปุ่ นชินเมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตยแ์ละเป็นที่ซ่ึงเก็บดาบ
ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเคร่ืองราชกกุธภณัฑศ์กัด์ิสิทธ์ิประจาํจกัรพรรดิญี่ปุ่ น  ในทุกปีจะมีผู ้
มาสกัการะประมาณ 6,500,000 คน  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารนําท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ ถือเป็นย่านการคา้แห่งใหญ่และทนัสมัย

ที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมาย 
ที่ตั้งเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD 
NAVY, Adidas, miu miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple ให้ท่านไดเ้ลือกสรรกนั
อยา่งเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลา จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ อิออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้
ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้และยงัมีร้าน 100 เยน 
สินคา้ที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือก
ชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั ซ้ือ (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านใน
การเลือกซ้ือสินค้าอิสระรับประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย)  
 เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
(B / L / -) 

 

วนัที ่6 นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
00.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 647 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 16 เม.ย. 61 
59,990 54,990 49,990 5,000 

12 – 17 เม.ย. 61 
 

 กรุ๊ปออกเดนิทางขั้นต ่า 25 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

นํ้ าหนักหรือจาํนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กาํหนดท่านอาจตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายโดยตรงกบัสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สาํหรับผูท้ี่อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สาํหรับผูท้ี่อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานี้ไม่รวม: 
1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 25 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจาํนวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับขึ้นในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจาํสาํหรับการสาํรองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยนืยนัจากทางบริษทั
ภายใน 3 วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร์ กรุณาชาํระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 14 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
สาํรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าดาํเนินการ 

3. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญี่ปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารที่มีคนมา
ใชบ้ริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้่านทาํความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
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 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินไดร้วมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือ
ค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีี่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น การ
นําส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติที่ส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

  รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของต๋ัวและภาษีน ้ามนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


