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อตัราค่าบริการ: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

11 – 15 เม.ย. 60 54,990 49,990 44,990 6,000 

12 – 16 เม.ย. 60 55,990 50,990 45,990 6,000 
 

 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านโบราณหลังคาหน้าจ่ัว  
       แห่งเดียวในญีปุ่่ น 

 ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ทีน่่าหลงใหล 

 ชมปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม 

 ชมปราสาททองที่ถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 ช้อปป้ิงจุใจทีย่่านชินไซบาชิ และที่อิออน พลาซ่า 

 อาบน ้าแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญีปุ่่ น 1 คืน  
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วนัที ่1  กรุงเทพฯ     
20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตผ้อนรับและอาํนวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
                                   

วนัที ่2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – เมืองทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่า 
ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ– เมืองกฟุิ 

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 
(Takayama Jinya) ใชเ้ป็นที่บญัชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมยัก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบ
เก่าหลงัสุดทา้ยที่ยงัคงหลงเหลืออยูจ่นถึงปัจจุบนั ในอดีต
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เป็นสถานที่ทาํงานและที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจังหวดัฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาวา่ในสมยัเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แลว้ ส่ิงปลูกสร้างแบบเก่า
ยคุคานาโมริหลงัสุดทา้ยที่สมบูรณ์และยงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั ตวัอาคารถูกล้อมรอบดว้ย
กาํแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะไดช้มห้องต่างๆ และนาํท่านชมย่านเมือง
เก่าซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ยา่นที่อนุรักษบ์า้นเรือนและสภาพแวดลอ้มในสมยั    เอโดะ 
รวมถึงการดาํเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกบับรรยากาศอนั
เก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั นอกจากน้ียงัมีสินคา้พื้นเมือง ของ
ที่ระลึกในสไตลญ์ี่ปุ่ นดั้งเดิมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรม  
  เขา้พกัโรงแรม Yukai Resort Gero Saichoraku หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

หลงัอาหารเชิญท่านลองอาบนํ้ าแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่ นมีความเช่ือว่าในนํ้ าแร่
นั้นมีแร่ธาตุซ่ึงช่วยใหผ้วิพรรณและระบบการไหลเวยีนของโลหิตดีขึ้น 

 

วนัที ่3 เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – เมืองเกยีวโต – ปราสาททอง – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ 
– เมืองโอซาก้า 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 
 นําท่ าน เ ดินทางกลับสู่  เ มื องนาโก ย่ า  เ มื อ ง ให ญ่

อนัดบั 3 ของญี่ปุ่ นรองจากโอซากา้ เป็นเมืองที่เจริญไป
ดว้ยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และนาํ
ท่านชมปราสาทนาโกย่าที่สร้างเลียนแบบปราสาทหลงั
เดิม ซ่ึงโดนระเบิดจนเสียหายในระหว่างสงครามโลก
คร้ังที่ 2 ภายในไดเ้ก็บรวบรวมประวตัิความเป็นมาของนกัรบ ชุดรบ และเคร่ืองมือการรบต่างๆ 
ส่ิงที่ทาํใหป้ราสาทนาโกยา่แตกต่างจากที่อ่ืนคือสญัลกัษณ์ของปราสาทนาโกยา่เป็นปลาทองคาํ 
1 คู่ อยูบ่นยอดปราสาทนัน่เอง เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศญี่ปุ่ นมีจาํนวนประชากรประมาณ 1,400,000 คน และเป็นเมือง
หลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ นในช่วงระหวา่งปี ค.ศ. 794 จนถึง ค.ศ. 1868 ก่อนที่จะมีการยา้ยเมือง
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หลวงมาที่เมืองเอโดะหรือเมืองโตเกียวในปัจจุบนัน้ี เมืองเกียวโตจาํลองแบบผงัเมืองมาจาก
นครฉางอัน เมืองหลวงของจีนในสมยัราชวงศถ์ัง ซ่ึงปัจจุบนัคือเมืองซีอาน ลกัษณะผงัเมือง
เป็นรูปส่ีเหล่ียมตดักบัถนนเป็นรูปตารางซ่ึงยงัคงหลงเหลืออยูม่าจนถึงปัจจุบนั  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านชมปราสาททองหรือ “วัดคนิคาคุจิ” เร่ิมสร้างตั้งแต่

ปี 1397 บนเนินเขาคิตะยามะ ปราสาททองหลงัน้ีมีทั้งหมด 
3 ชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ต่างกนั
คือชั้ นที่  1 เป็นแบบพระราชวัง  ชั้ นที่  2 เป็นแบบบ้าน
ซามูไรและชั้นที่ 3 เป็นแบบวดัเซนโดยที่ชั้นที่ 2 และ 3 จะ
ปิดดว้ยทองคาํแผน่ทั้งหมด บนหลงัคาจะมีรูปป้ันนกฟีนิกซ์แบบจีนประดบัอยู ่โดยตวัปราสาท
มีลักษณะเด่นคือถูกแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ตั้งอยู่บริเวณริมสระนํ้ าทาํให้เหมาะแก่การ
ถ่ายรูปเป็นอยา่งยิง่ นอกจากน้ีในสมยัโบราณยงัเคยเป็นสถานที่ถกปัญหาของท่านโชกุนและ
เณรนอ้ยอิกคิวซงัที่เป็นที่รู้จกักนัดีโดยทัว่ไปอีกดว้ย ซ่ึงที่น่ีไดถู้กขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
เม่ือปี 1994 ดว้ย จากนั้นพาท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ที่เป็นที่
นับถือยิง่ของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยูอุ่ดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพนัธุ์
ธญัญาหารใหท้่านสกัการะพระแม่โพสภและเทพจ้ิงจอกที่ชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่าเป็นทูตสวรรคผ์ูค้อย
นาํข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดเ้ห็นรูปป้ันของเทพจ้ิงจอกที่มีจาํนวน
มากมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ถือว่าเป็นเมืองที่สาํคญัไม่น้อยไปกว่า
มหานครโตเกียว อีกทั้งเมืองโอซากา้ยงัไดรั้บสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็น
เมืองที่มีคูคลองมากมายตดัผา่นตวัเมืองและยา่นสาํคญัๆ นัน่เอง  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
  เขา้พกัโรงแรม Hotel Agora Osaka Moriguchi หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 

วนัที ่4  อสิระตามอธัยาศัยด้วยโปรแกรมของท่านเอง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้มากมายตามยา่นดงัของเมืองโอ
ซาก้า หรือท่านใดสนใจเลือกซ้ือทัวร์ เสริมยูนิเวอร์แซล 
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สตูดิโอ ราคาท่านละ 0,000 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ) (ผู้เดินทางมีต้ังแต่ 15 ท่าน ขึ้นไป
จะมีไกด์พาไปส่งที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ) ท่านสามารถร่วมสนุกท้าทายกับเคร่ืองเล่น
หลากหลายชนิดตื่นเตน้ระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คด
ราฟท”์ ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง “จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่า
สะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว”์ ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอใหท้่านพสูิจน์
ความมนัส์พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสาํหรับครอบครัวให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารักช่ือดงัของญี่ปุ่ น อาทิ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street หรือสนุกสนานกบัโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจ
เหล่าสาวกภาพยนตร์แฮร์ร่ี พอตเตอร์ให้ท่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของโลกเวทมนตร์ใน
ฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาท ฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสํารวจห้องเรียนเวท
มนตร์คาถา หรือหมู่บา้นฮอกส์ม้ีด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพอ่มดแม่มดทั้งหลาย 
ที่ไม่ควรพลาดชิมคือ “บตัเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดแม่มดแห่ง
น้ี และที่พลาดไม่ไดค้ือในโซนน้ีที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ที่
จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอต
เตอร์เลยทีเดียว หรือท่านสามารถสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ (เพ่ือไม่ให้ เป็น
การเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการ ช้อปป้ิงหรือท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมของตัวท่าน
เองอิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  

  เขา้พกัโรงแรม Hotel Agora Osaka Moriguchi หรือเทียบเท่า ( B / - / - ) 
 

วนัที ่5 ชินไซบาชิ – ออิอน พลาซ่า – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทุกท่านเขา้สู่ยา่นแห่งการจบัจ่ายใชส้อยของชาวเมือง
โอซากา้คือย่านชินไซบาชิ ยา่นที่มีสินคา้นานาชนิดไม่
ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, เส้ือผา้, ร้านหนังสือและร้าน 
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100 เยน ร้านที่ มีสินค้าแทบทุกแบบขายในราคาเพียง 100 เยน เท่านั้ น นอกจากน้ียงัมี
หา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัอยา่งหา้งไดมารูอีกดว้ย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
พาท่านชอ้ปป้ิงที่อิออน พลาซ่า ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, 
รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้และยงัมีร้าน 100 เยน สินคา้ที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสน
จะถูก อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ไดต้ามอธัยาศยั (B / L / -) 
เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรแลว้นาํทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโอซากา้ เพือ่เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

17.35 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 673 
21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

    กรุ๊ปออกเดินทางข้ันต ่า 25 คน ในกรณทีี่กรุ๊ปต ่ากว่า 25 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

** ราคาข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน ต่อทริป ต่อท่าน ** 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 
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) 
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9. ค่าประกนั และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุ ไม่ครอบคลุมผูเ้ดินทางที่มีอายเุกิน 80 ปี 
 
อัตรานี้ไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต ์
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 เปอร์เซ็นต ์
3. ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศก ์
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ 

 
เง่ือนไข: 

1. คณะเดินทางตอ้งมีสมาชิกอยา่งนอ้ย 30 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 
 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าบริการ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่     
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มีการการันตีค่ามดัจาํที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าทวัร์
ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
 
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 และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกคร้ัง 


