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ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ชมเมืองเก่าทาคายาม่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่หท์ นี่ ่าหลงใหล
ขึน้ กระเช้าพาโนราม่า ชมวิวเทือกเขาแอลป์
ชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเขือ่ นคุโรเบะ
ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทที่เก่าแก่และสวยงาม
ชมดอกไม้หลากหลายสีสันที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ
ช้อปปิ้งจุใจที่ยา่ นซาคาเอะ และที่มิตซุยเอาท์เลท
อาบน้ําแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญปี่ ุ่น

ชมเมืองโบราณ มรดกโลกและความมหัศจรรย์ของ “กําแพงหิมะ”
Code: JHNG 0509 & JHNG 0525_J

วันที่ 1

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยโดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยต๎ผอนรับและอํานวยความสะดวกกํอนเดินทาง

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – นาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอําเภอเก่าทาคายาม่า –
เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาว่า

00.05 น.

เหินฟ้าสูํเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกยํา (เจแปนแอลป์) 6D3N (TG)
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08.00 น.

เที่ยง
บําย

เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎า
เมืองของประเทศญี่ปุ่น แล๎ว นําทํานสูํเมืองทาคายาม่า เมืองเกําที่แฝงไปด๎วยมนต์เสนํห์อันนํา
หลงใหลด๎ วยถนนภายในเมือ งที่ ยัง คงรู ปแบบเดิ มไว๎อ ยํ างไมํ เปลี่ย นแปลงจากเดิม มากนั ก
รวมถึงบ๎านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท๎ ร๎านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได๎ยากตาม
เมืองตําง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน๎าตํางที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยูํภายใน
ตัวเมืองเกําของเมืองทาคายามํา จึงได๎รับสมญานามวํา “ลิตเติ้ล เกียวโต” จากนั้นนําทํานชมที่ว่า
การอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ใช๎เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาวําใน
สมัยกํอนเป็นสิ่งปลูกสร๎างแบบเกําหลังสุดท๎ายที่ยังคงหลงเหลืออยูํจนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็น
สถานที่ทํางานและที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะนานกวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครอง
ของโชกุนตระกูลโทกุกาวําในสมัยเอโดะ หรือ 300 กวําปีที่แล๎ว สิ่งปลูกสร๎างแบบเกํายุคคานา
โมริหลังสุดท๎ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลือ อยูํในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล๎อ มรอบด๎วยกําแพง
แข็งแกรํง สํวนบริเวณภายในอาคารทํานจะได๎ชมห๎องตํางๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชมย่านเมือ งเก่าซัน มาชิซูจิ (Sanmachi Suji)
ยํานที่อนุรักษ์บ๎านเรือนและสภาพแวดล๎อมในสมัย เอ
โดะ รวมถึงการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว๎ได๎เป็นอยํางดี
ทํานสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเกําแกํสุดแสน
คลาสสิคหรือถํายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้
ยังมีสินค๎าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมให๎
ทํานได๎เลือกซื้อกันอีกด๎วย เมื่อได๎เวลาอันสมควรแล๎ว
นําทํานเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่า หมูํบ๎านที่ได๎รับ
การตั้งให๎เป็นมรดกโลกด๎วยบ๎านรูปทรงที่แปลกตาไมํ
เหมื อ นใครนั้ น ก็ คื อ บ๎ า นทรงแบบ “กั ส โซ” โดยมี
เอกลักษณ์อยูํที่หลังคาของตัวบ๎านที่ออกแบบเป็นทรง
สามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ๎านที่อาจจะพังได๎เมื่อเวลาที่
หิมะตกลงมาเป็นจํานวนมากในชํวงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมูํบ๎านแหํงนี้ตั้งอยูํเกือบบริเวณ
ใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล๎อมอยูํโดยรอบ ทําให๎มีอ ากาศที่ เย็นตลอดทั้งปีและในฤดู
หนาวนั้น จะเป็น บริ เวณที่ มี หิม ะตกมากที่ สุด อีก แหํ ง หนึ่ งของตัว เกาะ ให๎ ทํา นได๎ ชมความ
สวยงามและถํายรูปเก็บไว๎เป็นที่ระลึก
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Toyama Manten Hotel หรือเทียบเทํา ( - / L / D )

วันที่ 3

กําแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโต้

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เช๎าอันสดใสนี้ทํานจะได๎ชมทิวทัศน์ความงามของเทือกเขา Japan Alps โดยจะนําทํานสูํ สถานี
ทาเทะยาม่ า แหํ ง เมื อ ง โทยามํ า ให๎ ทํ า นเปลี่ ย น
ยานพาหนะเป็นกระเช๎าไฟฟ้า เดินทางขึ้นสูํที่ราบสูง
บิโจไดร่า ผํานชมน้ําตกเมียวโจ ซึ่งเป็นน้ําตกสูงที่สุด
ในญี่ปุ่น พร๎อมประทับใจไปกับบรรยากาศที่รายล๎อ ม
ด๎ ว ยทิ ว เขา และทุํ ง ราบที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ชวนให๎
นักทํองเที่ยวมาสัมผัสได๎ทุกฤดูกาล นําทํานโดยสารรถ
โค๎ชไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร ระหวํางทางทํานจะได๎สัมผัสความงามด๎วยการลัด
เลาะซอกกําแพงหิมะที่สูงกวํา 20 เมตร ด๎วยความสูงถึง 3,015 เมตร ภูเขานี้จึงมีความสูงเป็น
อันดับสองรองจากภูเขาฟูจิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทํานขึ้นกระเช้าพาโนราม่า ข๎ามเหวลึกเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร เป็นกระเช๎า
ไฟฟ้าที่ใช๎ลวดสลิงขึงผํานระหวํางหุบเขา โดยไมํมีเสา
ค้ํายันแม๎แตํต๎นเดียว จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถโค๎ชปลอด
สารพิษเดินทางสูํ เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มี
ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ความกว๎างของตัว
เขื่อน 492 เมตร สูง 186 เมตร ความใหญํโตนี้ทําให๎การ

เที่ยง
บําย

สร๎างเขื่อนใช๎เวลาถึง 45 ปี แล๎วรถจะแลํนผํานอุโมงค์
ใต๎ภูเขาเป็นระยะทางประมาณ 6.1 กิโลเมตร ลงสูํ
สถานีโอกิซาว่า เมื่อได๎เวลาอันสมควรแล๎วนําทําน
เดินทางสูํ เมืองมัตสึโมโต้ เมืองที่ได๎ชื่อวําประตูสูํ
เทือกเขาแจแปนแอลป์ถูกห๎อมล๎อมด๎วยขุนเขาสูงใหญํ
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เย็น

ทําให๎ได๎เปรียบในด๎านการเพาะปลูก น้ําบริสุทธิ์ที่ไหลจากภูเขาผํานชั้นหินมากมายทําให๎
สามารถปลูกไรํวาซาบิได๎ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและยังมีชื่อเสียงในการทําเส๎นโซบะได๎อรํอย
อันดับต๎นๆในประเทศอีกด๎วย ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 227,000 คน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Shinshu Matsushiro Royal หรือเทียบเทํา ( B / L / D )
หลังอาหารเชิญทํานลองอาบน้ําแรํที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผํอนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมี
ความเชื่อวําในน้ําแรํนั้นมีแรํธาตุซึ่งชํวยให๎ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันที่ 4

วาซาบิฟาร์ม – ปราสาทมัตสึโมโต้ – นาโกย่า – ซาคาเอะ

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เช๎าอันสดใสนี้พาทํานเดินทางไปยังวาซาบิ ฟาร์ม ซึ่งที่นี่
ทํานจะได๎พบกับต๎นวาซาบิของจริงวํา กํอนที่จะนํามาเป็น
อาหารอั น ขึ้ น ชื่ อ และเป็ น ที่ รู๎ จั ก กั น ดี ไ ปทั่ ว โลกนั้ น มี
วิธีการปลูกเป็นอยํางไร โดยภายในฟาร์มแหํงนี้ จะแสดง
สาธิตถึงการปลูกต๎นวาซาบิ พร๎อมกับจัดสภาพแวดล๎อ ม
ให๎เหมือนจริงตามธรรมชาติ วาซาบิที่ดีนั้นจะต๎อ งมีอายุ
ตั้งแตํ 2 ปีขึ้นไปและทํานยังจะสามารถชิมไอศกรีมที่ผลิต
ขึ้น มาจากวาซาบิ ได๎ จากที่ นี่ อีก ด๎ว ย จากนั้น นํ าทํ านชม
ปราสาทมัตสึโมโต้ ซึ่งเป็นปราสาทที่สร๎างอยูํบนที่ร าบ
โดยตัวปราสาทและกําแพงเป็นสีดําทะมึนซึ่งแตกตํางจาก
ปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นที่นิยมสร๎างเป็นสีขาวและสร๎างบนเนินเขาหรือกลางแมํน้ําจนเป็นที่มา
ของคําวํา “ปราสาทอีกา” อีกทั้งปราสาทแหํงนี้ยังเป็นปราสาทที่ไมํเคยถูกทําลาย จึงได๎รับให๎
เป็นมรดกโลกจนถึงปัจจุบัน อิสระให๎ทํานถํายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองนาโกย่า เมือ งใหญํอันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากโอซาก๎า
เป็นเมืองที่เจริญไปด๎วยแหลํงธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมตําง ๆ จากนั้นนําทํานสูํแหลํงช๎อป
ปิ้ง ย่านซาคาเอะ ถือ เป็น ยํา นการค๎า แหํง ใหญํแ ละทัน สมัย ที่สุด ของนาโกยํา เป็น ที่ตั้ง ของ
ห๎างสรรพสินค๎าขนาดใหญํ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมาย ที่ตั้งเรียงรายอยูํสองฝั่งถนน เชํน

เที่ยง
บําย
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เย็น

แบรนด์ยอดนิยมอยําง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, miu miu, GAP,
ZARA, Louis Vuitton และ Apple ให๎ทํานได๎เลือกสรรกันอยํางเพลิดเพลินจนลืมวันเวลา
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข๎าพักโรงแรม Princess Garden Hotel หรือเทียบเทํา ( B / L / D )

วันที่ 5

ศาลเจ้าอัตสึตะ – เมืองมิเอะ – สวนดอกไม้ นาบานะโนะซาโตะ – มิตซุยเอาท์เลท
แจสดรีม

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรม
เช๎านี้นําทํานสักการะศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยูํทางทิศใต๎
ของเมืองนาโงยํา เป็นหนึ่งในศาลเจ๎าที่สําคัญที่สุดของ
ศาสนาชินโต สร๎างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชิน
เมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแหํงดวงอาทิตย์
และเป็ น ที่ ซึ่ ง เก็ บ ดาบศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสาม
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประจําจักรพรรดิญี่ปุ่น
ในทุ ก ปี จ ะมี ผู๎ ม าสั ก การะประมาณ 6,500,000 คน
จากนั้ น นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ เมื อ งมิ เ อะ เมื อ งที่ อุ ด ม
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ พาทํานชม สวนดอกไม้ นาบา
นะ โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามของสวนดอกไม๎ที่ได๎
รวบรวมจากในประเทศญี่ปุ่นและดอกไม๎จากตํางประเทศมาไว๎ด๎วยกัน ในแตํละชํวงจะมีการจัด
ดอกไม๎ที่แตกตํางกันไปตามฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ให๎ทํานได๎ช๎อปปิ้งจุใจที่ มิตซุยเอาท์เลท แจสดรีม แหลํงเลือ กซื้อ สิ่ งของและเสื้อ ผ๎าแฟชั่ น
ภายในแบํงเป็นร๎านค๎าตํางๆ มากมาย มีสินค๎าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสําอางค์ เสื้อผ๎า
รองเท๎า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนําให๎ทํานเลือกซื้อ (เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น การ
เสี ย เวลาอั น มี ค ่ า ของท่ า นในการเลื อ กซื ้ อ สิ น ค้ า อิ ส ระรั บ ประทานอาหาร ค่ํา ตาม
อั ธ ยาศั ย ) เมื่อได๎เวลาอันสมควรแล๎วนําทุกทํานเดินทางสูํสนามบิน นาโกยํา เพื่อเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ (B / L / -)

เที่ยง
บําย
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วันที่ 6

สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

00.30 น.
04.30 น.

เหินฟ้ากลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 647
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ:
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ2ท่าน)

8 – 13 พ.ค. 61
24 – 29 พ.ค. 61

54,990

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
(มีเตียง)
(ไม่มีเตียง)

49,990

44,990

5,000

 กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ํา 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ํากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. คําตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย
2. คํารถรับ – สํง ตามรายการ
3. คําโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
4. คําอาหารตามรายการที่ระบุ
5. คําภาษีสนามบินทุกแหํง
6. คําขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าทํานละ 1 ใบ น้ําหนักไมํเกิน 30 กิโลกรัม หาก
น้ําหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกวําที่กําหนดทํานอาจต๎องชําระคําใช๎จํายโดยตรงกับสายการบินที่
เคาน์เตอร์เช็คอิน
7. คําประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สําหรับผู๎ที่อายุ
ไมํเกิน 70 ปี)
8. คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (สําหรับผู๎ที่อายุไมํเกิน 70 ปี)
9. คําประกัน และ คํารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไมํครอบคลุมผู๎เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี
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อัตรานี้ไม่รวม:
1. คําภาษีหัก ณ ที่จําย 3 เปอร์เซ็นต์
2. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
3. คําทิปหัวหน๎าทัวร์ และมัคคุเทศก์
4. คําใช๎จํายสํวนตัวอื่นๆ เชํน คําซักรีด คําโทรศัพท์ คําเครื่องดื่ม ฯลฯ
เงื่อนไข:
1. คณะเดินทางต๎องมีสมาชิกอยํางน๎อย 20 ทํานและทางบริษัทต๎องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไมํครบตามจํานวนดังกลําว
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาคําบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาคําตั๋วเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดคําเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได๎ปรับขึ้นในชํวงใกล๎วันที่จะเดินทาง
การสํารองการเดินทาง:
1. บริษัทฯ ขอรับคํามัดจําสําหรับการสํารองทํานละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัท
ภายใน 3 วัน
2. สํวนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให๎ครบถ๎วนกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 14 วันมิฉะนั้นจะถือวําการ
สํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางสํวนเป็นคําดําเนินการ
3. สําหรับการเดินทางชํวงปีใหมํ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น
อาจเจอปัญหารถติด นักทํองเที่ยวหนาแนํนตามสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ รวมไปถึงร๎านอาหารที่มีคนมา
ใช๎บริการกันเยอะ ร๎านค๎า ห๎างสรรพสินค๎าจะปิดบางสํวน รวมถึงร๎านอาหารที่ปิดเร็วกวําปกติ อีกทั้ง
ในชํวงฤดูหนาวท๎องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให๎ทํานทําความเข๎าใจกํอนการจองทัวร์
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน หักคําบริการ 3,000 บาท
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 20,000 บาท
 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 14 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 ยกเว๎นกรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๏ปที่
มีการการันตีคํามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์
ทั้งหมดเนื่องจากคําตั๋วเป็นการเหมาจํายในเที่ยวบินนั้นๆ
(JF)ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา นาโกยํา (เจแปนแอลป์) 6D3N (TG)
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หมายเหตุ:
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ฯ
2. ระหวํางการเดินทางทํองเที่ยว หากทํานไมํใช๎บริการใดๆ ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวน ทางบริษัทจะถือวํา
ทํานสละสิทธิ์และไมํสามารถขอคืนคําบริการได๎
3. หากทํานไมํเดินทางกลับพร๎อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมํได๎ใช๎นั้น ไมํสามารถขอคืนเงินได๎
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่ จ ะไมํรั บ ผิ ดชอบคํ าใช๎ จํ า ยใดๆ อัน เกิ ด จากเหตุ สุ ด วิ สัย เชํ น อุ บั ติ เหตุ ภั ย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกํอการจลาจล ความลําช๎าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไมํใ ห๎เข๎าหรือออก
นอกประเทศ เป็นต๎น
5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทํองเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎เดินทาง
เป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห๎ามเข๎าประเทศญี่ปุ่น การ
นําสิ่ งของผิ ดกฏหมายไปหรื อกลั บระหวํางการเดินทาง เอกสารการเดิ นทางไมํถู กต๎ อ ง และความ
ประพฤติที่สํอไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย


รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน,
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ํามัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง
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