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ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของ “ก าแพงหิมะ” 
 
 
Code: JHNG 0525_C 
 

วนัที ่1  กรุงเทพฯ     
21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ท่ีคอยตผ้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
                                   

 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวฒันธรรม 

 ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล 

 ขึน้กระเช้าพาโนราม่า ชมววิเทือกเขาแอลป์ 

 ชมความยิง่ใหญ่และสวยงามของเข่ือนคุโรเบะ 

 ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาททีเ่ก่าแก่และสวยงาม 

 ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 

 ช้อปป้ิงจุใจทีย่่านซาคาเอะ และทีม่ิตซุยเอาท์เลท 

 อาบน า้แร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่น  
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วนัที ่2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – 
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า  

00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่นหลงัจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองของประเทศญ่ีปุ่นแลว้ น าท่านสู่เมืองทาคายาม่าเมืองเก่าท่ีแฝงไปดว้ยมนต์เสน่ห์อนัน่า
หลงใหลด้วยถนนภายในเมืองท่ียงัคงรูปแบบเดิมไวอ้ย่างไม่เปล่ียนแปลงจากเดิมมากนัก 
รวมถึงบา้นคฤหบดีท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่นขนานแท ้ร้านขายสาเกแบบญ่ีปุ่นท่ีหาได้ยากตาม
เมืองต่าง ๆ ในปัจจุบนัและลายบานหนา้ต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยูภ่ายใน
ตวัเมืองเก่าข  องเมืองทาคายาม่า จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ลิตเติล้ เกียวโต” จากนั้นน าท่านชมที่ว่า
การอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใชเ้ป็นท่ีบญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าใน
สมยัก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่าหลงัสุดทา้ยท่ียงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั ในอดีตเป็น
สถานท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะนานกวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกุนตระกูลโทกุกาวา่ในสมยัเอโดะ หรือ 300 กวา่ปีท่ีแลว้ ส่ิงปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานา
โมริหลงัสุดทา้ยท่ีสมบูรณ์และยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั ตวัอาคารถูกล้อมรอบด้วยก าแพง
แขง็แกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่างๆ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) 

ยา่นท่ีอนุรักษบ์า้นเรือนและสภาพแวดลอ้มในสมยั    เอ
โดะ รวมถึงการด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
ท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่สุดแสน
คลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั นอกจากน้ี
ยงัมีสินคา้พื้นเมือง ของท่ีระลึกในสไตล์ญ่ีปุ่นดั้งเดิมให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้
น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บา้นท่ีไดรั้บ
การตั้งให้เป็นมรดกโลกดว้ยบา้นรูปทรงท่ีแปลกตาไม่
เหมือนใครนั้ นก็ คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมี
เอกลกัษณ์อยู่ท่ีหลงัคาของตวับา้นท่ีออกแบบเป็นทรง
สามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกนัตวับา้นท่ีอาจจะพงัได้เม่ือเวลาท่ี
หิมะตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งท่ีตั้งของหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยูเ่กือบบริเวณ
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ใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาลอ้มอยู่โดยรอบ ท าให้มีอากาศท่ีเยน็ตลอดทั้งปีและในฤดู
หนาวนั้นจะเป็นบริเวณท่ีมีหิมะตกมากท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความ
สวยงามและถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Toyama Manten Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 
 

วนัที ่3 ก าแพงหิมะ – เข่ือนคุโรเบะ – เมืองมตัสึโมโต้   
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เชา้อนัสดใสน้ีท่านจะไดช้มทิวทศัน์ความงามของเทือกเขา Japan Alps โดยจะน าท่านสู่ สถานี
ทา เทะยาม่า  แห่ง เ มือง  โทยาม่ า  ให้ท่ านเป ล่ียน
ยานพาหนะเป็นกระเช้าไฟฟ้า เดินทางข้ึนสู่ท่ีราบสูง
บิโจไดร่า ผ่านชมน ้ าตกเมียวโจ ซ่ึงเป็นน ้ าตกสูงท่ีสุด
ในญ่ีปุ่น พร้อมประทบัใจไปกบับรรยากาศท่ีรายลอ้ม
ด้วยทิว เขา  และทุ่ งราบท่ี อุดมสมบูรณ์  ชวนให้
นกัท่องเท่ียวมาสัมผสัไดทุ้กฤดูกาล น าท่านโดยสารรถ

โคช้ไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสัความงามดว้ยการลดั
เลาะซอกก าแพงหิมะท่ีสูงกว่า 20 เมตร ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขาน้ีจึงมีความสูงเป็น
อนัดบัสองรองจากภูเขาฟูจิ  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหาร น าท่านขึน้กระเช้าพาโนราม่า ขา้มเหวลึกเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเชา้

ไฟฟ้าท่ีใชล้วดสลิงขึงผา่นระหวา่งหุบเขา โดยไม่มีเสา
ค ้ายนัแมแ้ต่ตน้เดียว จากนั้นเปล่ียนเป็นรถโคช้ปลอด
สารพิษเดินทางสู่ เข่ือนคุโรเบะ เข่ือนขนาดยกัษท่ี์มี
ความยาวของสันเข่ือนถึง 800 เมตร ความกวา้งของตวั
เข่ือน 492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญ่โตน้ีท าใหก้าร

สร้างเข่ือนใชเ้วลาถึง 45 ปี แลว้รถจะแล่นผา่นอุโมงค์
ใตภู้เขาเป็นระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสู่ 
สถานีโอกซิาว่า เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองท่ีไดช่ื้อวา่ประตูสู่
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เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกหอ้มลอ้มดว้ยขนุเขาสูงใหญ่ ท าใหไ้ดเ้ปรียบในดา้นการเพาะปลูก น ้า
บริสุทธ์ิท่ีไหลจากภูเขาผา่นชั้นหินมากมายท าใหส้ามารถปลูกไร่วาซาบิไดดี้ท่ีสุดในประเทศ
ญ่ีปุ่นและยงัมีช่ือเสียงในการท าเส้นโซบะไดอ้ร่อยอนัดบัตน้ๆในประเทศอีกดว้ย ปัจจุบนัมี
ประชากรประมาณ 227,000 คน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม Shinshu Matsushiro Royal หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบน ้าแร่ท่ีข้ึนช่ือของฮอกไกโด เพื่อความผอ่นคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมี
ความเช่ือวา่ในน ้าแร่นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีข้ึน   

 

วนัที ่4  วาซาบิฟาร์ม – ปราสาทมตัสึโมโต้ – นาโกย่า – ซาคาเอะ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม   

เช้าอนัสดใสน้ีพาท่านเดินทางไปยงัวาซาบิ ฟาร์ม ซ่ึงท่ีน่ี
ท่านจะไดพ้บกบัตน้วาซาบิของจริงวา่ ก่อนท่ีจะน ามาเป็น
อาหารอันข้ึนช่ือและเป็นท่ีรู้จักกันดีไปทั่วโลกนั้ น มี
วิธีการปลูกเป็นอยา่งไร โดยภายในฟาร์มแห่งน้ี จะแสดง
สาธิตถึงการปลูกตน้วาซาบิ พร้อมกบัจดัสภาพแวดล้อม
ให้เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิท่ีดีนั้นจะตอ้งมีอายุ
ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไปและท่านยงัจะสามารถชิมไอศกรีมท่ีผลิต
ข้ึนมาจากวาซาบิได้จากท่ีน่ีอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม 
ปราสาทมัตสึโมโต้ ซ่ึงเป็นปราสาทท่ีสร้างอยู่บนท่ีราบ
โดยตวัปราสาทและก าแพงเป็นสีด าทะมึนซ่ึงแตกต่างจาก
ปราสาทอ่ืนๆในญ่ีปุ่นท่ีนิยมสร้างเป็นสีขาวและสร้างบนเนินเขาหรือกลางแม่น ้ าจนเป็นท่ีมา
ของค าวา่ “ปราสาทอีกา” อีกทั้งปราสาทแห่งน้ียงัเป็นปราสาทท่ีไม่เคยถูกท าลาย จึงไดรั้บให้
เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบนั อิสระใหท้่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของญ่ีปุ่นรองจากโอซากา้ 

เป็นเมืองท่ีเจริญไปดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นน าท่านสู่แหล่งชอ้ป
ป้ิง ย่านซาคาเอะ ถือเป็นย่านการคา้แห่งใหญ่และทนัสมยัที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของ
ห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมาย ท่ีตั้งเรียงรายอยูส่องฝ่ังถนน เช่น
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แบรนด์ยอดนิยมอยา่ง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP, 
ZARA, Louis Vuitton และ Apple ใหท้่านไดเ้ลือกสรรกนัอยา่งเพลิดเพลินจนลืมวนัเวลา 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 
  เขา้พกัโรงแรม  Princess Garden Hotel  หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

วนัที ่5 ศาลเจ้าอตัสึตะ – เมืองมเิอะ – สวนดอกไม้ นาบานะโนะซาโตะ – มติซุยเอาท์เลท 
  แจสดรีม 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม 

เช้าน้ีน าท่านสักการะศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของเมืองนาโงยา่ เป็นหน่ึงในศาลเจา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญ่ีปุ่นชิน
เมซูคุริ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์
และเป็นท่ีซ่ึงเก็บดาบศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นหน่ึงในสาม
เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าจกัรพรรดิญ่ีปุ่น 

ในทุกปีจะมีผูม้าสักการะประมาณ 6,500,000 คน 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมิเอะ เมืองท่ีอุดม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ พาท่านชม สวนดอกไม้ นาบา
นะ โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามของสวนดอกไมท่ี้ได้
รวบรวมจากในประเทศญ่ีปุ่นและดอกไมจ้ากต่างประเทศมาไวด้ว้ยกนั ในแต่ละช่วงจะมีการจดั
ดอกไมท่ี้แตกต่างกนัไปตามฤดูกาล  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย ให้ท่านได้ช้อปป้ิงจุใจท่ี มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม แหล่งเลือกซ้ือส่ิงของและเส้ือผา้แฟชั่น

ภายในแบ่งเป็นร้านคา้ต่างๆ มากมาย มีสินคา้หลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค ์เส้ือผา้ 
รองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ (เพื่อไม่ให้เป็นการ
เสี ย เ วลาอันมีค่ าของท่ าน ในการ เลือก ซื้อสินค้ าอิสระรับประทานอาหาร ค ่าต าม
อัธยาศัย) เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแล้วน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกยา่ เพื่อเดินทางกลบั
กรุงเทพฯ (B / L / -) 
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วนัที ่6 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ 
00.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

อตัราค่าบริการ: 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พกัห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พกัห้องเดี่ยวเพิม่ 

24 – 29 พ.ค. 61 54,990 49,990 44,990 5,000 
 

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต ่า 20 คน ในกรณทีีก่รุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบินไทย 
2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุหรือในระดบัเดียวกนั 
4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
6. ค่าขนกระเป๋าซ่ึงสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น ้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น ้ าหนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจตอ้งช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผูท่ี้อายุ
ไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ส าหรับผูท่ี้อายไุม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อตัรานีไ้ม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
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4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ท่านและทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

2. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษทัฯ ขอรับค่ามดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษทั
ภายใน 24 ชัว่โมง 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระใหค้รบถว้นก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัมิฉะนั้นจะถือวา่การ
ส ารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางส่วนเป็นค่าด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่น 
อาจเจอปัญหารถติด นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
ใช้บริการกนัเยอะ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้จะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูหนาวทอ้งฟ้าจะมืดเร็ว ขอใหท้า่นท าความเขา้ใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 61 วนั คืนเงินมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 60 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 15 – 29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ี     
มีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษทัจะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิและไม่สามารถขอคืนค่าบริการได ้

3. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได ้
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การก่อการจลาจล ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้หรือออก
นอกประเทศ เป็นตน้ 

5. บริษทัฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนจากการออกนอกประเทศไทย การถูกหา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น การ
น าส่ิงของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผดิกฏหมาย 

 

  รายการและราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษัทอกีคร้ัง 


