
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
✓ ชมความมหศัจรรยข์องก าแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ 
ที่ 1 ปี มีครัง้เดียวเท่านัน้ 
✓ ชมหมู่บา้นชิราคาวาโกะ บา้นโบราณหลงัคาหนา้จั่วที่ไดข้ึน้
ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 
✓ ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคโุรเบะ  
✓ ชมปราสาทมตัสึโมโต ้ปราสาทเก่าแกท่ี่ไม่เคยถูกท าลาย 
✓ ชอ้ปปิ้งจใุจที่ย่านซาคาเอะและอิออน พลาซ่า 
✓ อาบน า้แร่แช่ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่น 1 คืน 
     CODE : JHNG 0508 SQ 

 
 
วันท่ี เส้นทาง อ า ห า ร

เช้า 
อาหาร
กลางวัน 

อ า ห า ร
เย็น 

วันศุกรท่ี์ 8 พ.ค. 63 กรุงเทพฯ - สิงคโปร ์ - - - 

วันเสารท่ี์ 9 พ.ค. 63 สิงคโปร ์- นาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมา
ชิซูจิ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - เมืองโทยาม่า 

-   

วันอาทิตยท่ี์ 10 พ.ค. 63 เจแปน แอลป์(ก าแพงหิมะ) - เมืองมัตสึโมโต ้- เขื่อนคุโรเบะ 
เมืองมัตสึโมโต ้

   

วันจันทรท่ี์ 11 พ.ค. 63 ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ - อิออน 
พลาซ่า 

  - 

วันอังคารท่ี 12 พ.ค. 63 นาโกย่า - กรุงเทพฯ  - - - 

 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

 
 
วันศุกรท่ี์ 8 พฤษภาคม 2563 กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์

17.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ ประตูหมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์
พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระแก่ท่าน 

20.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบินที่ 
SQ 983 

23.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
 

วันเสารท่ี์ 9 พฤษภาคม 2563 สิงคโปร ์– นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ 
– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองโทยาม่า  

01.20 น. ออกเดินทางต่อสู่เมืองนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบินที่ 
SQ 672 

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลังจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศญ่ีปุ่ นแลว้ น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปดว้ยมนตเ์สน่หอ์นัน่าหลงใหล
ที่ยังคงรูปแบบเดิมไวไ้ม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบา้นคฤหบดีที่สวยงามสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแท ้
รา้นขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นที่หาไดย้ากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหนา้ต่างที่เป็นเอกลักษณ์
วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคา
ยาม่าจึงไดร้บัสมญานามว่า “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนัน้น าท่าน
ชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและ
สภาพแวดลอ้มในสมยัเอโดะรวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ไว้ได้เป็นอย่างดีท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอัน
เก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 
นอกจากนีย้งัมีสินคา้พืน้เมือง ของที่ระลึกในสไตลญ่ี์ปุ่ นดัง้เดิมใหท้่านไดเ้ลือกซือ้กนัอีกดว้ย 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บา้นที่ไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1995 
โดยองคก์ารยูเนสโก ท่านสามารถชมความสวยงามของบ้าน
ญ่ีปุ่ นแบบโบราณที่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมอืนใคร เป็นบา้นทีม่ี
หลังคาทรงสามเหลี่ยมหนา้จั่วท าจากหญา้หนาๆ เรียกว่าทรง 
“กัสโซสึคุริ” ดูแลว้คลา้ยกับการพนมมือ เพื่อเป็นการป้องกนั
ตัวบา้นจากการปกคลุมของหิมะที่ตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูหนาวและใหห้ิมะไหลลงมาไดง้่าย
นั่นเอง ใหท้่านเดินเล่นชมบรรยากาศอนัสวยงามพรอ้มกบัถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองโทยาม่า เมืองขนาดเล็กที่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงทัง้สามดา้นเป็นเมืองเลียบชายฝ่ัง
ทะเลญ่ีปุ่ นครอบคลมุพืน้ที่ทางทิศเหนือของภูเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ท าใหเ้มืองโทยาม่าแห่งนีม้ีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
เขา้พกัโรงแรม APA Hotel Toyama Ekimae หรือเทียบเท่า (- / L / D) 
https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama-ekimae/ 

 
วันอาทิตยท่ี์ 10 พฤษภาคม 2563 เจแปน แอลป์ (ก าแพงหิมะ) – เมืองมัตสึโมโต้ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทุกท่านสู่ สถานีทาเทะยาม่า เพื่อชมทิวทศันค์วามสวยงาม
ของ เทือกเขาเจแปน แอลป์ ใหท้่านเปลี่ยนยานพาหนะเป็น
กระเช้าไฟฟ้าเพื่อเดินทางขึน้สู่ ท่ีราบสูงบิโจไดระ ผ่านชม
น า้ตกเมียวโจ ซึ่งเป็นน า้ตกสงูที่สดุในญ่ีปุ่ น พรอ้มประทบัใจไป
กับบรรยากาศที่รายลอ้มดว้ยทิวเขาสลับซับซอ้น ผ่าน  ป่าสน
ดึกด าบรรพ ์และทุ่งราบที่อดุมสมบูรณ ์ชวนใหน้กัท่องเที่ยวมา
สมัผสัไดทุ้กฤดกูาล น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้
สัมผัสความงามดว้ยการลัดเลาะซอกก าแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร ดว้ยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขานี ้
จึงมีความสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาฟูจิ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคารภายในสถาน ี

https://www.apahotel.com/hotel/hokuriku/toyama-ekimae/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

บ่าย น าท่าน ขึ้นกระเช้าพาโนราม่า  ข้ามเหวลึกระยะทางยาว 
1,700 เมตร เป็นกระเชา้ไฟฟ้าที่ใชล้วดสลิงขึงผ่านระหว่างหุบเขา 
โดยไม่มีเสาค า้ยันแมแ้ต่ตน้เดียว จากนั้นเปลี่ยนเป็น รถโค้ช
ปลอดสารพิษ เดินทางสู่ เข่ือนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มี
ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกวา้งของตัวเขื่อน 
492 เมตร สงู 186 เมตร ความใหญ่โตนีท้  าใหก้ารสรา้งเขื่อนใช้
เวลาถึง 45 ปี แลว้รถจะแล่นผ่านอุโมงคใ์ตภู้เขาเป็นระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่ สถานีโอกิซาว่า 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ไดช้ื่อว่าประตสูู่เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกหอ้มลอ้มดว้ย
ขุนเขาสูงใหญ่ ท าใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นการเพาะปลูก น า้บริสุทธ์ิที่ไหลจากภูเขาผ่านชั้นหินมากมายท าให้
สามารถปลกูไร่วาซาบิไดด้ีที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ นและยงัมีชื่อเสียงในการท าเสน้โซบะไดอ้ร่อยอนัดบัตน้ๆใน
ประเทศอีกดว้ย ปัจจุบนัมีประชากรประมาณ 227,000 คน 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
 เขา้พกัโรงแรม Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D) 

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/ 
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในน ้าแร่
น้ันมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึน้ 

 

วันจันทรท่ี์ 11 พฤษภาคม 2563 ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ – อิออน 
พลาซ่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
น าท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทที่สรา้งอยู่บนที่
ราบโดยตัวปราสาทและก าแพงเป็นสีด าทะมึนซึ่งแตกต่างจาก
ปราสาทอ่ืนๆในญ่ีปุ่ นที่นิยมสรา้งเป็นสีขาวและสรา้งบนเนินเขา
หรือกลางแม่น า้จนเป็นที่มาของค าว่า “ปราสาทอีกา” อีกทั้ง
ปราสาทแห่งนีย้ังเป็นปราสาทที่ไม่เคยถูกท าลาย จึงไดร้บัให้
เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบนั อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ตามอธัยาศยั ใกล้ๆ กนันัน้พาท่านเดินชม ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่ง
ของเมือง โดยจะมีรา้นคา้ขายของที่ระลึกท ามือต่างๆมีเอกลักษณไ์ม่เหมือนใคร รา้นอาหาร เครื่องดื่มให้
ท่านสามารถนั่งพกัได ้

เที่ยง  รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 

http://www.alpico-plaza-hotel.jp/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของญ่ีปุ่ นรองจากเมืองโอซากา้และยงัเป็นเมือง
ที่มีความเจริญทางดา้นธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย จากนั้นพาทุกท่านชอ้ปปิ้งกันที่ 
ย่านซาคาเอะ แหล่งชอ้ปปิ้งชื่อดงัของเมืองนาโกย่าเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึง
แบรนด์เนมมากมายที่ตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนดย์อดนิยมอย่าง H&M, Bershka,Old Navy, 
Adidas, Miu Miu, Gap, Zara, Louis Vuitton และ Apple Store ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือ้ เลือกชมกนัอย่าง
เพลิดเพลิน จากนัน้พาท่านชอ้ปปิ้งกนัต่อที่ อิออน พลาซ่า ศนูยร์วมสินคา้ชัน้น านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, 
กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เสือ้ผา้ เป็นตน้และยังมีรา้น 100 เยน สินคา้ที่มีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่ นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซือ้สินคา้ไดต้ามอัธยาศัย ( เพื ่อ
ไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย) 
เขา้พกัโรงแรม Centrair Chubu Airport Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / -) 
https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/ 

 
วันอังคารท่ี 12 พฤษภาคม 2563 นาโกย่า – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่านสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ ( B / - / -) 

**เนื่องจากมีทางเชื่อมจากโรงแรมไปยงัสนามบิน จึงไม่มีรถบสัใหบ้ริการ** 
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินนาโกย่า โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์ดว้ยเที่ยวบนิที่ SQ 671  
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 
18.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์เทีย่วบินที่ SQ 978 
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

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

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(มเีตียง) 
เดก็อายตุ า่กวา่ 12 ปี 

(ไมม่ีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

8 – 12 พ.ค. 63 39,999 36,999 33,999 5,500 
• กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 20 คน ในกรณีท่ีกรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

https://www.meitetsu-gh.co.jp/centrairhotel/


 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลบั Economy Class สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์

2. ค่ารถรบั – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุหรือในระดบัเดียวกนั 

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรบักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรมั หากน า้หนักหรือ

จ านวนของกระเป๋าเกินกว่าที่ก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใชจ้่ายโดยตรงกบัสายการบินที่เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน 

7. ค่าประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
8. ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรบัผูท้ี่อายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุตัิเหต ุไม่ครอบคลมุผูเ้ดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตราน้ีไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 เปอรเ์ซ็นต ์

2. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 เปอรเ์ซ็นต ์

3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ 
 

เง่ือนไข: 
1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือนหรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึน้ราคาค่าตั๋วเคร่ืองบิน หรือมีการประกาศ

ลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนไดป้รบัขึน้ในช่วงใกลว้นัที่จะเดินทาง 
 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรบัค่ามัดจ าส าหรบัการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทภายใน 3 
วนั 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทวัร ์กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการส ารองการ
เดินทางนัน้ถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยึดบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น ร่ืนเริงหรรษา นาโกย่า ก าแพงหิมะ หน่ึงปีมีครั้ งเดียว 5D3N (SQ) 

3. ส าหรบัการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น อาจเจอ
ปัญหารถติด นักท่องเที่ยวหนาแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมไปถึงรา้นอาหารที่มีคนมาใชบ้ริการกนัเยอะ 
รา้นคา้ หา้งสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงรา้นอาหารที่ปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วงฤดหูนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว 
ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร ์

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงนิ เตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของค่าทวัร ์
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ไมม่ีการคืนเงินใดๆท้ังสิน้ 
 ยกเวน้กรณีที่บรษิัททวัร ์น าเงินช าระค่าตั๋วเครื่องบิน คา่แลนด ์เพื่อเตรยีมการจดัน าเที่ยว ก่อนนกัท่องเทีย่วจะมกีารแจง้
ยกเลกิการเดนิทาง บริษัททวัรส์ามารถหกัช าระค่าใชจ้่ายตามจริงก่อนทีจ่ะคนืใหน้กัท่องเที่ยวได ้เช่น เที่ยวบนิพิเศษ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมอืง 
หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ อันเกิดจากเหตสุุดวิสัย เช่น อุบัติเหต ุภัยธรรมชาติ การนดั

หยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกนอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะของสายการ
บิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อผลที่เกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น การน าสิ่งของ
ผิดกฎหมายไปหรือกลบัระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อม
เสียและผิดกฎหมาย 

 
รายการและราคาอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน ้ามัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


