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(นาโกย่า – ชิราคาว่าโกะ – กุโจฮาจมัิง) 
ร่ืนเริงหรรษานาโกย่า 5 วัน 3 คืน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code: JHNN 1116_G 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเดน่ของทวัร์ 
 ชมเมืองกโุจฮาจิมงัเมืองเก่าแก่ท่ีถกูขนานนามวา่เป็นเมืองแหง่สายน า้ 
 ชมหมูบ้่านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ท่ีได้ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 
 ชมดอกซากรุะ และใบไม้เปล่ียนสีท่ีสวนโอบาระ ชิกิซากรุะ 
 อาบน า้แร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญ่ีปุ่ น 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ –  นาโกย่า    
22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสวุรรณภูมิ ตวัอกัษร R ประต ู8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์

ไลน์โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่ 2 นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอทาคา
ยาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ

00.55 น.  เหินฟ้าสูเ่กาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี JL738 

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ หมู่บ้านท่ีได้รับการตัง้ให้
เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงท่ีแปลกตาไม่เหมือนใครนัน้ก็คือบ้านทรงแบบ  “กัสโซ” โดยมี
เอกลกัษณ์อยู่ท่ีหลงัคาของตวับ้านท่ีออกแบบเป็นทรงสามเหล่ียมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพืน้ 
เพ่ือเป็นการปอ้งกนัตวับ้านท่ีอาจจะพงัได้เม่ือเวลา
ท่ีหิมะตกลงมาเป็นจ านวนมากในช่วงฤดหูนาว อีก
ทัง้ท่ีตัง้ของหมู่บ้านแห่งนีต้ัง้อยู่เกือบบริเวณใจ
กลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ 
ท าให้มีอากาศท่ีเย็นตลอดทัง้ปีและในฤดหูนาวนัน้

http://bit.ly/2NMk5YE
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จะเป็นบริเวณท่ีมีหิมะตกมากท่ีสุดอีกแห่งหนึ่งของตวัเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและ
ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทกุทา่นเดนิทางสู ่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าท่ี

แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลท่ียังคงรูป
แบบเดมิไว้ไมเ่ปล่ียนแปลงจากเดิมมากนกั รวมถึง
บ้านคฤหบดีท่ีสวยงามสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ ร้าน
ขายสาเกแบบญ่ีปุ่ นท่ีหาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ 
ในปัจจุบนัและลายบานหน้าต่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 
วางตวัเรียงกนัเป็นแถวอยู่ภายในตวัเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิต
เติล้ เกียวโต” และน าทา่นชมที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นท่ีบญัชาการของโช
กุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายท่ียังคงหลงเหลืออยู่จนถึง
ปัจจบุนั ในอดีตเป็นสถานท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะนานกว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโทกกุาวา่ในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีท่ีแล้ว สิ่งปลกูสร้าง
แบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายท่ีสมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  ตัวอาคารถูก
ล้อมรอบด้วยก าแพงแข็งแกร่ง สว่นบริเวณภายในอาคารทา่นจะได้ชมห้องตา่งๆ จากนัน้น าท่าน
ชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านท่ีอนรัุกษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมยัเอโดะรวมถึง
การด าเนินชีวิตแบบดัง้เดมิไว้ได้เป็นอยา่งดี ทา่นสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัเก่าแก่สดุ
แสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึตามอธัยาศยั นอกจากนีย้งัมีสินค้าพืน้เมือง ของท่ีระลึกใน
สไตล์ญ่ีปุ่ นดัง้เดมิให้ทา่นได้เลือกซือ้กนัอีกด้วย 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม  
  เข้าพกัโรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน า้แร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญ่ีปุ่นมีความเช่ือว่า
ในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหติดีขึน้ 

 
วันที่ 3  เมืองกุโจฮาจมัิง – โอบาระ – สวนชิคิซากุระ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองท่ีตัง้
อยู่เกือบกึ่งกลางของจงัหวดักิฟุและยงัเป็นเมืองท่ี
หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมี
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ทัง้เมืองเก่าท่ีเรียงรายกนั และรางน า้ท่ีสวยงามท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นอายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่ น ให้
ท่านยชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมงัท่ีมีบ้านเรือนในสมยัอดีตเรียงรายอยู่ อีกทัง้เมืองกโุจฮา
จิมงัเป็นเมืองท่ีมีรางน า้จ านวนมาก จนถกูขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน า้เพราะไม่ว่าจะเดิน
ไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน า้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ดแูล้วเป็นบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึก
ถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคท าให้ทัง้เมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้  เพียงแคเ่ดิน
ในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อยา่งแน่นอน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองโอบาระ เมืองโตโยต้า 

จงัหวดัไอจิ ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองนาโกย่าท่ีทุกท่าน
คุ้นเคย เรามาท่ีน่ีเพ่ือเย่ียมชมสิ่งพิเศษกว่าท่ีอ่ืนๆ 
ได้แก่ ดอก “ชิคิซากุระ” ซึ่งก็คือดอกซากุระสาย
พันธุ์ หนึ่ ง ท่ี จะบานทั ง้ หมด 2 รอบต่อ ปี โดย
นอกจากจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้ว ดอกชิคิ
ซากุระ ยงับานในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย และจะพีคมากในช่วงกลางเดือน ซึ่งประจวบ
เหมาะกบัท่ีเป็นชว่งเดียวกนักบัฤดใูบไม้เปล่ียนสี ท าให้ความพิเศษท่ีว่านีก็้คือท่านจะได้ชมดอก
ชิคิซากุระพร้อมๆกับใบไม้เปล่ียนสี ท าให้ได้เห็นสีสันท่ีหลากหลายของต้นไม้ต่างชนิดกันนี ้
หลงัจากนัน้น าท่าเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เพ่ือพาท่านช้อปปิง้ท่ี ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิง้
ช่ือดังของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนม
มากมายท่ีตัง้เรียงรายอยู่สองฝ่ังถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, 
OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทกุท่านได้
เลือกซือ้ เลือกชมกนัอยา่งเพลิดเพลิน 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 

  เข้าพกัโรงแรม Nagoya Kokusai Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
 

วันที่ 4 วัดโอสุคันนอน – ย่านโอสึ – มิตซุยเอ้าท์เลท – สวนดอกไม้นาบานะ โนะ ซา
โตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดโอสุคันนอน เป็นวดั
ในพระพทุธศาสนาท่ีมีช่ือเสียง แรกเร่ิมสร้างขึน้ใน
สมยัคามาครุะในจงัหวดักิฟุ แล้วถูกย้ายมาตัง้ ณ 
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ปัจจุบนัในปี 1612 หลังจากนัน้พระอุโบสถได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยซ า้ๆอย่างรุนแรง ดงันัน้
อาคาร ปัจจุบันจึ งส ร้ างขึ น้ ในศตวรรษ ท่ี  20 
วตัถุประสงค์หลักของวดัแห่งนี ้คือการเคารพบูชา
รูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา 
ซึ่งแกะสลกัโดยพระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้อง
โถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม 
หนงัสือเหลา่นีเ้ป็นสมบตัขิองชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึงส าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของ
พงศาวดารโคจิคิท่ีรวบรวมประวตัิศาสตร์ต้นก าเนินของญ่ีปุ่ น จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้ย่าน
โอสึ ย่านช้อปปิง้ท่ีผสมผสานกันระหว่างประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ มีทัง้ร้านขาย
เสือ้ผ้า ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนท่ีชอบการ์ตนู เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทกุท่านได้
เลือกซือ้ เลือกชมอีกด้วย ท าให้ยา่นนีเ้ป็นยา่นทอ่งเท่ียวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึ่งนอกจากคน
ญ่ีปุ่ นท่ีมาเท่ียวแล้ว ยงัเป็นท่ีได้รับความนิยมในหมู่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งชาติด้วยเชน่กนั  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย พาทกุท่านช้อปปิง้ท่ี มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซือ้สิ่งของและเสือ้ผ้าแฟชัน่ ภายในแบง่เป็น

ร้านค้าตา่งๆ มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เคร่ืองส าอางค์ เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า 
นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชัน้น าให้ทา่นเลือกซือ้ จากนัน้น าทา่นชม สวนดอกไม้นาบานะ 
โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามของสวนดอกไม้ท่ีได้รวบรวมจากในประเทศญ่ีปุ่ นและดอกไม้จาก
ตา่งประเทศมาไว้ด้วยกนั ในแตล่ะชว่งจะมีการจดัดอกไม้ท่ีแตกตา่งกนัไปตามฤดกูาล  
***(ทัง้นีห้ากตรงกับช่วงเทศกาลชมไฟ ทางเรา
จะให้ท่านชมไฟตามอัธยาศัย)*** 
(พิเศษ !! ท่านจะได้ด่ืมด ่าบรรยากาศสดุมหศัจรรย์
ไปกับอิลลูมิ เนชั่น  หรือการประดับประดาไฟ
หลากหลายสีกว่าแสนดวง เต็มพืน้ท่ีของสวนนาบา
นะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแตล่ะปีจะมีการประดบัตกแตง่
ไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชม ให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช่ืน
ชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางกลบัสู ่เมืองนาโกย่า 

เย็น  อิสระให้ทา่นรับประทานตามอธัยาศยั (แจกเงินทา่นละ 1,000 เยน)  
  เข้าพกัโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเทา่ ( B / L / D ) 
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วันที่ 5 นาโกย่า – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบินนาโกย่า เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  
10.20 น. เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี JL737 
14.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ ( B / - / - ) 

 
อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ 2 ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

15 – 19 พ.ย. 61 39,999 36,999 33,999 5,000 
 กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 15 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์ 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 

4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. คา่ขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัมตอ่ใบ หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ีอายุ
ไมเ่กิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลุมผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 
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อัตรานีไ้ม่รวม: 
1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือมีการ
ประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดนิทาง 

 
การส ารองการเดนิทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับคา่มดัจ าส าหรับการส ารองท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากมีการยืนยนัจากทางบริษัท
ภายใน 24 ช่ัวโมง 

2. สว่นท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่าการ
ส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 

3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวของประเทศไทยและวนัหยุดยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 
อาจเจอปัญหารถตดิ นกัทอ่งเท่ียวหนาแนน่ตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมาใช้
บริการกนัเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้ในช่วง
ฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ เชน่ 
เท่ียวบนิพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจาก
คา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ อนัเกิดจากเหตสุดุวิสยั เชน่ อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาต ิ
การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอก
ประเทศ เป็นต้น 
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5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะของ
สายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทางเป็น
หลกั 

6. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถกูห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น การ
น าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูก ต้อง และความ
ประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


