
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รับจ ำนวนจ ำกดั  

 
 

วนัแรกของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ-นำโกย่ำ  

22.00 น.    พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว D ของสายการบินไทย เพื่อเตรียมตวัเดินทาง 
  และผา่นขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีพนกังานคอยอ านวยความสะดวก  
 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  กรุงเทพฯ-นำโกย่ำ-หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ-ทำคำยำมะ-จวนผู้ว่ำทำคำยำมะ-ถนนซันมำจิ  

00.05 น. ออกเดินทางสู่สนำมบินเซ็นแทร์ กรุงนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี TG644 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจคนเขา้

เมืองแลว้  
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในญ่ีปุ่นท่ี
นักท่องเท่ียวจากทุกสารทิศมุ่งมัน่ตั้งใจจะมาเยือน บรรยากาศของท่ีน่ีมีความเป็นหมู่บา้นชาวนาเก่าแก่ท่ี
อนุรักษ์ส่ิงก่อสร้างแบบดั้งเดิมอนัเป็นมรดกของโลกเอาไวต้ั้งแต่ในอดีตจวบจนปัจจุบนั ช่ือเรียกเต็มๆ ของ
หมู่บา้นแห่งน้ีมีช่ือว่า กสัโชซึคุริโอกิมาฉิ ชิราคาวาโกะ ภายในหมู่บา้นแห่งน้ีเต็มไปเสน่ห์และกล่ินอาย
ความดั้งเดิมอยู ่โดยจุดเด่นของท่ีน่ีก็คือบา้นทรง กสัโซ ท่ีมีความชนัถึง 60 องศาคลา้ยกบัการพนมมือเขา้หา
กนั ซ่ึงวสัดุในการสร้างบา้นนั้นลว้นน ามาจากธรรมชาติ ใชต้น้หญา้ท่ีปลุกในหมูู่บา้นมามุมหลงัคา ตวับา้น
จะไม่มีการตอกตะปูใด ๆ และบางหลงัก็มีอายุยาวนานกว่า 250 ปี และปัจจุบนัน้ียงัมีชาวบา้นอาศยัอยู่ใน
หมู่บา้นดว้ย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทาง สู่เมืองทาคายามะ น าท่านเยี่ยมชม จวนผู้ว่ำทำคำยำมะ หรือท่ีเรียกว่า “ทำคำยำมะจินยะ” เป็นท่ี

ท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่า ในสมยัเอโดะ  ภายในกวา้งขวางและแบ่งเป็นห้องต่างๆ มากมาย ทั้งห้องท างานของขา้รา ชการ
ชั้นสูง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่วย ห้องน ้ า แมแ้ต่ห้องท่ีแสดงเคร่ืองมือทรมานก็มีให้ชม ห้องท่ีดีท่ีสุดในบา้น
มกัเป็นห้องแบบวิวสวน ซ่ึงสามารถมองเห็นสวนแบบญ่ีปุ่นท่ีสวยเรียบ ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเต็มไปดว้ย
หิมะ จะมีก็แต่ตน้สนท่ีไม่ผลดัใบ ท าให้ไดเ้ห็นฟอร์มสวยๆ ของตน้สน ถา้เป็นฤดูใบไมผ้ลิ สวนน้ีคงสวยดี
ทีเดียว ส่วนของขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีจดัแสดงก็ไม่มีอะไรมาก จะมีเอกสารเก่า อาวุธ ชุดของขา้ราชการสมยั
โบราณ  
จากนั้นน าท่านเยีย่มชม ถนนซันมำจิซูจิ ซ่ึงเป็นยา่นเมืองเก่าท่ีไดรั้บการอนุรักษโ์ดยบริเวณน้ียงัมีบา้นเก่าตั้ง
เรียงรายมีอายุมากกวา่ 300 ปี ปัจจุบนัน้ีเป็นเสมือนแหล่งชอปป้ิงท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ข้ึนช่ือของเมืองทา
คายามะ ตลอดจนเป็นพิพิธภณัฑแ์ละร้านอาหาร  
 
 
 
 



 
ค ่ำ  รับประทานอาหาร ณ โรงแรม  
ทีพ่กั  Okuhida Yakushiro Yu Honjin หรือเทยีบเท่ำ 

หลงัจากอาหารค ่าแลว้ ขอแนะน าใหท้่านไดล้องสัมผสัประสบการณ์การแช่บ่อออนเซ็นเพื่อสุขภาพ 
  

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง   ก ำแพงหิมะ (เส้นทำงอลัไพน์ทำเทยำม่ำ-คุโรเบะ ) - มัตสุโมโต้ 

เช้ำ    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้ นน าท่ านสัมผ ัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาติ ในเส้นทำงสำยอัลไพน์ทำเทยำม่ำ-คุโรเบะ ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแจแปนแอลป์ โดยการน าท่านนั่งรถไฟจาก
สถานีโทยาม่า เพื่อเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นน า
ท่ านโดยสารเค เบิ้ ลคาร์ ลอดภู เขาสู่  สถานี บี โจดัยระ 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้ นน าท่ านเดินทางสู่ 
สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวา่งทางให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ให้
ท่านไดเ้ก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จ ากนั้นน าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร 
ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่
สมยัโบราณ ให้ท่านไดเ้ก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้า
โปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสองขา้งทางเป็นก าแพง
หิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกวา่สิบเมตร สัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนัหนาวเยน็ 
นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ 

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านเดินทางผา่นอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงคท่ี์อยูสู่งท่ีสุด

ในญ่ีปุ่น จากนั้นน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ 
จากนั้นน าท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 
800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเส้นทาง ทั้งน้ีเพื่อหลีกเล่ียงหิมะท่ี
ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เข่ือนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้ าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขานบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มี
ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี 
เฉพาะตวัเข่ือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเทา้เพื่อขา้มเข่ือน 800 เมตร หลงัจากนั้นน าท่าน
เดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองมตัสุโมโต ้

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั โรงแรม Richmond Hotel Matsumoto อิสระพกัผอ่นตามอธัยยาศยั  
 
 

วนัทีส่ี่ของกำรเดินทำง   ปรำสำทมัตสุโมโต้-เมืองนำโกย่ำ-ย่ำนชอปป้ิงซำกำเอะ 

เช้ำ    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าท่านเดินทางชมความงดงามของ ปรำสำทมัตสุโมโต้ เป็น 1 ใน 12 ปราสาท
ดั้งเดิมท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น  (สร้างข้ึนในปี 
1592-1614) เน่ืองจากสร้างอยู่บนพื้นท่ีราบ ในภาษาญ่ีปุ่นจึงเรียกว่า ฮิราจิโระ
(Hirajiro) ปราสาทแห่งน้ีมีเอกลักษณ์ตรงท่ีมีหอคอย และป้อมปืนเช่ือมต่อกับ
โครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ียิง่ใหญ่ และสุขมุ  

จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอีกา  (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่อง
เก็บหินส าหรับโจมตีศตัรู ช่องส าหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 ในฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือน
เมษายนของทุกปี ปราสาทมตัสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึง ผูค้นจ านวนมากต่างมาเดิน
เล่นในสวนหย่อม และรอบๆปราสาท ซ่ึงคูเมืองดา้นนอกปลูกตน้ซากุระสายพนัธ์ุโซเม โยชิโนะ(Somei 
Yoshino) ไวห้ลายร้อยตน้  
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองนำโกย่ำ เมืองท่ีมีความส าคญัทางการคา้และยงัเป็นหน่ึงใน
ศูนยก์ลางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน และท่ีส าคญัเมืองน้ียงัเป็นตน้ก าเนิดของรถยนตส์ัญชาติญ่ีปุ่นช่ือ
ดงัอยา่งโตโยตา้อีกดว้ย  

กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่  ย่ำนซำกำเอะ ให้ท่านอิสระชอปป้ิงใน

ย่านช้อปป้ิงช่ือดังใจกลางเมืองนาโกย่า นอกจากน้ียงัเป็น
แหล่งบันเทิงยามราตรีอีกด้วย บริเวณน้ีมีร้านค้าสินค้าแบ
รนด์เนมอยู่ทั่วทั้ งสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น Dior, Louis 
Vuitton, Giorgio Armani, Hermes, Prada และอีกสารพดัแบ
รนด์ดงั อีกทั้งยงัมีห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัของนาโกย่าอย่าง 
Meitetsu ตั้งอยูไ่ม่ห่างจากสถานีรถไฟเจอาร์นาโกยา่  
***เพ่ือไม่เป็นกำรขัดจังหวะกำรชอปป้ิง อสิระอำหำรม้ือค ่ำตำมอธัยำศัย*** 

ทีพ่กั  โรงแรม Best Western Hotel Nagoya หรือเทียบเท่า  อิสระพกัผอ่นตามอธัยยาศยั 
 

วนัที่ห้ำของกำรเดินทำง   ศำลเจ้ำโอสึคันนง – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – สนำมบินเซ็นแทร์  

เช้ำ    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสาม
ของศาลเจา้บูชาเจา้แม่กวนอิมท่ีใหญ่ท่ีสุดใน ญ่ีปุ่น และเป็น
วดัประจ าตระกูลโอดะ นอกจากน้ียงัมีวดับนัโชจิซ่ึงโทกุงาวะ 
อิ เอ ะ ย าสุ เค ยพัก อ ยู่ เ ม่ื อ ค ร้ั ง เป็ น ตัวป ระกัน  อัน เป็ น
ประวติัศาสตร์หน้าหน่ึงของย่านโอสึ  เป็นเมืองท่ีผสมผสาน
ระหวา่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีสุดของนาโกยา่ ซ่ึงนอกจาก
คนญ่ีปุ่นแลว้ นกัท่องเท่ียวต่างชาติก็นิยมมาเยีย่มชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร 
และชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเตม็อ่ิมท่ียา่นร้านคา้  

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


กลำงวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย   น าท่านเดินทางไป นำบำนะ โนะ ซำโตะ สถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมท่ีมกัมีรูปปรากฎในอินสตาแกรมอยูบ่่อย ๆ และสถานท่ีซ่ึง
มีดอกไม้สวย ๆ มากมายพร้อมประดับไฟงดงามอย่างน้ี ก็
เหมาะกบัการไปเท่ียวถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัเพื่อน ๆ อยา่งท่ีสุด 
ท่ีน่ีเต็มไปด้วยดอกไมแ้ละพืชพรรณหลากหลายกว่า 40 ชนิด 
ซ่ึงรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย)  
นกัท่องเท่ียวจะสามารถร่ืนรมยก์บัความงามของดอกไมไ้ดเ้สมอไม่วา่จะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วง
ฤดูหนาว ท่ีน่ีจะมีการจดังานประดบัไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ซ่ึงรวมถึงการประดบัไฟในอุโมงคย์าว 200 
เมตร “The Tunnel of Lights” 
เม่ือไดว้เลาอนัสมควร น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินเซ็นแทร์ 
 

วนัที่หกของกำรเดินทำง    สนำมบินเซ็นแทร์ - กรุงเทพฯ   

00.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินเซ็นแทร์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG645 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ   
 

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

อตัรำค่ำบริกำร 
 

วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่
พกั 

2ท่าน 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่ 1ท่าน 

เด็กอายตุ  ากวา่ 12ปี พกักบัผูใ้หญ่
2ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

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

**อตัรำค่ำบริกำร สงวนสิทธ์ิส ำหรับผู้ถือสัญชำติไทยพำสปอร์ตไทยเท่ำน้ัน* 
ชำวต่ำงชำติกรุณำสอบถำมก่อนกำรท ำกำรจอง 

 
**กรุณาช าระมดัจ า ท่ำนละ 20,000บำทภำยใน 3 วนันับจำกวนัทีท่ ำกำรจอง หากมรการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระ 30 วนัก่อนการเดินทาง** 
* หมายเหตุบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน และสายการบิน )โดยเฉพาะภาษีน ้ามนั ซ่ึงมีการผนั ผวนอยูต่ลอดเวล  สภาพทางการเมืองภยัทางธรรมชาติแต่ยงัคง
จะรักษามาตรฐานการบริการและค านึงถึงความตอ้งการ, ความปลอดภยัและประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป -กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 



4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย, หนงัสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจง้เขา้แจง้ออกส าหรับท่านท่ีถือต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. ค่าทิปไกดแ์ละเจา้หนา้ท่ีคนรถ 1000฿/ท่ำน/วนั 
หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน ซ่ึง
ในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ืองและ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม
เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดย
บริษทั ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และ บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณี เส่ือมเสีย รวมถึงภยั
ธรรมชาติ และยกเลิกเท่ียวบิน ทางบริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมด หรือ บางส่วน 
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการ
บิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 
 

**เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี ** 

 



ลูกคา้ท่ีเดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก .ค . 56 เป็นตน้ไปซ่ึงไม่ตอ้งท าวซ่ีา แต่ท่านจะตอ้งผา่นการพิจารณาจาก
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ญ่ีปุ่นได ้จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีประสงค์
จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยีย่มญาติ หรือ ธุรกิจ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


