รับจำนวนจำกัด
วันแรกของกำรเดินทำง
กรุ งเทพฯ-นำโกย่ำ
22.00 น.
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 แถว D ของสายการบินไทย เพื่อเตรี ยมตัวเดินทาง
และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีพนักงานคอยอานวยความสะดวก
วันทีส่ องของกำรเดินทำง
กรุ งเทพฯ-นำโกย่ำ-หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะ-ทำคำยำมะ-จวนผู้ว่ำทำคำยำมะ-ถนนซันมำจิ
00.05 น.
ออกเดินทางสู่ สนำมบินเซ็นแทร์ กรุ งนำโกย่ ำ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG644
08.00 น.
เดินทางถึ งสนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร และตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนชิ รำคำวำโกะเป็ นหนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดแห่ งหนึ่ งในญี่ปุ่นที่
นักท่องเที่ยวจากทุ กสารทิศมุ่งมัน่ ตั้งใจจะมาเยือน บรรยากาศของที่ นี่มีความเป็ นหมู่บา้ นชาวนาเก่ าแก่ ที่
อนุ รักษ์สิ่งก่อสร้างแบบดั้งเดิมอันเป็ นมรดกของโลกเอาไว้ต้ งั แต่ในอดีตจวบจนปั จจุบนั ชื่ อเรี ยกเต็มๆ ของ
หมู่บา้ นแห่ งนี้ มีชื่อว่า กัสโชซึ คุริโอกิ มาฉิ ชิ ราคาวาโกะ ภายในหมู่บา้ นแห่ งนี้ เต็มไปเสน่ ห์และกลิ่ นอาย
ความดั้งเดิมอยู่ โดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือบ้านทรง กัสโซ ที่มีความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหา
กัน ซึ่ งวัสดุในการสร้างบ้านนั้นล้วนนามาจากธรรมชาติ ใช้ตน้ หญ้าที่ปลุกในหมูู่บ้านมามุมหลังคา ตัวบ้าน
จะไม่มีการตอกตะปูใด ๆ และบางหลังก็มีอายุยาวนานกว่า 250 ปี และปั จจุบนั นี้ ยงั มีชาวบ้านอาศัยอยู่ใน
หมู่บา้ นด้วย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทาง สู่ เมืองทาคายามะ นาท่านเยี่ยมชม จวนผู้ว่ำทำคำยำมะ หรื อที่เรี ยกว่า “ทำคำยำมะจินยะ” เป็ นที่
ทางานและที่อยูอ่ าศัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ ภายในกว้างขวางและแบ่งเป็ นห้องต่างๆ มากมาย ทั้งห้องทางานของข้ารา ชการ
ชั้นสู ง ห้องรับแขก ห้องเก็บส่ วย ห้องน้ า แม้แต่ห้องที่แสดงเครื่ องมือทรมานก็มีให้ชม ห้องที่ดีที่สุดในบ้าน
มักเป็ นห้องแบบวิวสวน ซึ่ งสามารถมองเห็นสวนแบบญี่ปุ่นที่สวยเรี ยบ ในช่วงฤดูหนาวสวนจะเต็มไปด้วย
หิ มะ จะมีก็แต่ตน้ สนที่ไม่ผลัดใบ ทาให้ได้เห็ นฟอร์ มสวยๆ ของต้นสน ถ้าเป็ นฤดูใบไม้ผลิ สวนนี้ คงสวยดี
ทีเดี ยว ส่ วนของข้าวของเครื่ องใช้ที่จดั แสดงก็ไม่มีอะไรมาก จะมีเอกสารเก่า อาวุธ ชุ ดของข้าราชการสมัย
โบราณ

จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม ถนนซันมำจิซูจิ ซึ่ งเป็ นย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุ รักษ์โดยบริ เวณนี้ ยงั มีบา้ นเก่าตั้ง
เรี ยงรายมีอายุมากกว่า 300 ปี ปั จจุบนั นี้ เป็ นเสมือนแหล่งชอปปิ้ งที่จดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้ ึนชื่ อของเมืองทา
คายามะ ตลอดจนเป็ นพิพิธภัณฑ์และร้านอาหาร

ค่ำ
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รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
Okuhida Yakushiro Yu Honjin หรื อเทียบเท่ ำ
หลังจากอาหารค่าแล้ว ขอแนะนาให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์การแช่บ่อออนเซ็นเพื่อสุ ขภาพ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
กำแพงหิมะ (เส้ นทำงอัลไพน์ ทำเทยำม่ ำ-คุโรเบะ ) - มัตสุ โมโต้
เช้ ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นสั ม ผัส ใกล้ ชิ ด กั บ ความมหั ศ จรรย์ ข อง
ธรรมชาติ ในเส้ นทำงสำยอัลไพน์ ทำเทยำม่ ำ-คุโรเบะ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ ง ของแจแปนแอลป์ โดยการนาท่ านนัง่ รถไฟจาก
สถานี โทยาม่ า เพื่ อเดิ นทางสู่ สถานี ท าเทยาม่ า จากนั้นนา
ท่ า นโดยสารเคเบิ้ ล คาร์ ลอดภู เ ขาสู่ สถานี บี โ จดั ย ระ
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่ า นเดิ น ทางสู่
สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น ให้
ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จ ากนั้นนาท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสู ง 3,015 เมตร
ซึ่ งสู งเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่ อคนญี่ปุ่นตั้งแต่
สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อนั สวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่ งในวันที่ทอ้ งฟ้ า
โปร่ ง สามารถมองเห็ นได้ไกลถึ งภู เขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดิ นบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็ นกาแพง
หิมะสู งชัน (SNOW WALL) สู งกว่าสิ บเมตร สัมผัสกับความขาวของหิ มะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น
นับเป็ นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
กลำงวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ ำย
นาท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ที่อยูส่ ู งที่สุด
ในญี่ปุ่น จากนั้นนาท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้ า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่ วง 1,710 เมตร สู่ สถานี คุโรเบไดระ
จากนั้นนาท่านนัง่ เคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาจาก สถานี คุโรเบะไดระไปยังสถานี คุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ
800 เมตร ซึ่ งเป็ นเคเบิ้ลคาร์ แห่ งเดี ยวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ตน้ จนสุ ดเส้นทาง ทั้งนี้ เพื่อหลี กเลี่ยงหิ มะที่
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ตกรุ นแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่ งเป็ นเขื่อนยักษ์ก้ นั น้ าที่ใหญ่มหึ มาที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่น จะมีสายรุ ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้ อยลูกและชมทัศนี ยภาพของวงล้อมเขาหิ มะ มี
ความสู งถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่ งใช้เวลาตั้งแต่เริ่ มบุกเบิกจนเสร็ จสิ้ นประมาณ 45 ปี
เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร หลังจากนั้นนาท่าน
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองมัตสุ โมโต้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Richmond Hotel Matsumoto อิสระพักผ่อนตามอัธยยาศัย

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง ปรำสำทมัตสุ โมโต้ -เมืองนำโกย่ำ-ย่ำนชอปปิ้ งซำกำเอะ
เช้ ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางชมความงดงามของ ปรำสำทมัตสุ โมโต้ เป็ น 1 ใน 12 ปราสาท
ดั้งเดิ มที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ และสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (สร้ างขึ้นในปี
1592-1614) เนื่ องจากสร้ า งอยู่บนพื้ นที่ ราบ ในภาษาญี่ ปุ่นจึ ง เรี ย กว่า ฮิ ราจิ โระ
(Hirajiro) ปราสาทแห่ ง นี้ มี เอกลักษณ์ ตรงที่มี หอคอย และป้ อมปื นเชื่ อมต่อกับ
โครงสร้างอาคารหลัก และด้วยสี โทนมืดทาให้เกิดความรู ้สึกที่ยงิ่ ใหญ่ และสุ ขมุ
จนได้รับฉายาว่าปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งด้วยไม้ จุดที่น่าสนใจ ได้แก่ บันไดไม้สูงชัน ช่อง
เก็บหิ นสาหรับโจมตีศตั รู ช่องสาหรับธนู และหอสังเกตการณ์บนชั้น 6 ในฤดูใบไม้ผลิประมาณกลางเดือน
เมษายนของทุกปี ปราสาทมัตสึ โมโตะจะเป็ นจุดชมซากุระยอดนิ ยมแห่ งหนึ่ ง ผูค้ นจานวนมากต่างมาเดิ น
เล่ นในสวนหย่อม และรอบๆปราสาท ซึ่ งคู เมืองด้านนอกปลู กต้นซากุระสายพันธุ์ โซเม โยชิ โนะ(Somei
Yoshino) ไว้หลายร้อยต้น
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองนำโกย่ำ เมืองที่มีความสาคัญทางการค้าและยังเป็ นหนึ่งใน
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน และที่สาคัญเมืองนี้ยงั เป็ นต้นกาเนิดของรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นชื่ อ
ดังอย่างโตโยต้าอีกด้วย
กลำงวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ ำย
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ย่ ำ นซำกำเอะ ให้ ท่ า นอิ ส ระชอปปิ้ งใน
ย่า นช้อปปิ้ งชื่ อดัง ใจกลางเมื องนาโกย่า นอกจากนี้ ย งั เป็ น
แหล่ ง บันเทิ ง ยามราตรี อีก ด้วย บริ เวณนี้ มี ร้า นค้า สิ นค้า แบ
รนด์เนมอยู่ท วั่ ทั้ง สองข้า งทาง ไม่ ว่า จะเป็ น Dior, Louis
Vuitton, Giorgio Armani, Hermes, Prada และอีกสารพัดแบ
รนด์ดงั อี กทั้งยังมี ห้างสรรพสิ นค้าชื่ อดังของนาโกย่าอย่าง
Meitetsu ตั้งอยูไ่ ม่ห่างจากสถานีรถไฟเจอาร์ นาโกย่า

ทีพ่ กั

***เพื่อไม่ เป็ นกำรขัดจังหวะกำรชอปปิ้ ง อิสระอำหำรมื้อค่ำตำมอัธยำศัย***
โรงแรม Best Western Hotel Nagoya หรื อเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยยาศัย

วันที่ห้ำของกำรเดินทำง ศำลเจ้ ำโอสึ คันนง – นำบำนะ โนะ ซำโตะ – สนำมบินเซ็นแทร์
เช้ ำ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ ศำลเจ้ ำโอสึ คันนง เป็ นหนึ่ งในสาม
ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิ มที่ ใหญ่ที่สุดใน ญี่ ปุ่น และเป็ น
วัดประจาตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยงั มีวดั บันโชจิซ่ ึ งโทกุงาวะ
อิ เอะ ย าสุ เคย พั ก อยู่ เ มื่ อครั้ งเป็ นตั ว ประ กั น อั น เป็ น
ประวัติศาสตร์ หน้าหนึ่ งของย่านโอสึ เป็ นเมืองที่ผสมผสาน
ระหว่างประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยังเป็ นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่ งนอกจาก
คนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยีย่ มชมเช่นกัน ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ทานอาหาร
และชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิ่มที่ยา่ นร้านค้า
กลำงวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ ำย
นาท่านเดินทางไป นำบำนะ โนะ ซำโตะ สถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมที่มกั มีรูปปรากฎในอินสตาแกรมอยูบ่ ่อย ๆ และสถานที่ซ่ ึ ง
มี ด อกไม้ส วย ๆ มากมายพร้ อ มประดับ ไฟงดงามอย่า งนี้ ก็
เหมาะกับการไปเที่ยวถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับเพื่อน ๆ อย่างที่สุด
ที่นี่เต็มไปด้วยดอกไม้และพืชพรรณหลากหลายกว่า 40 ชนิ ด
ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย)
นักท่องเที่ยวจะสามารถรื่ นรมย์กบั ความงามของดอกไม้ได้เสมอไม่วา่ จะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วง
ฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่ งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200
เมตร “The Tunnel of Lights”
เมื่อได้วเลาอันสมควร นาท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ สนามบินเซ็นแทร์
วันที่หกของกำรเดินทำง
สนำมบินเซ็นแทร์ - กรุ งเทพฯ
00.30 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเซ็นแทร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG645
04.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**************************************************

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
พัก
2ท่าน

29 เม.ย. – 4 พ.ค. 61 54,700

อัตรำค่ ำบริกำร
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ เด็กอายุตากว่า 12ปี พักกับผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ 1ท่าน
2ท่าน
ไม่มีเตียงเสริ ม

54,700

52,700

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

7,000

** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรั บเปลีย่ นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล**
**อัตรำค่ ำบริกำร สงวนสิ ทธิ์สำหรับผู้ถือสั ญชำติไทยพำสปอร์ ตไทยเท่ ำนั้น*
ชำวต่ ำงชำติกรุ ณำสอบถำมก่ อนกำรทำกำรจอง
**กรุ ณาชาระมัดจา ท่ำนละ 20,000บำทภำยใน 3 วันนับจำกวันทีท่ ำกำรจอง หากมรการยกเลิกภายหลัง ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณำชำระ 45 วันก่อนการเดินทาง**
* หมายเหตุบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน และสายการบิน โดยเฉพาะภาษีน้ ามัน ซึ่ งมีการผัน)ผวนอยูต่ ลอดเวลสภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยงั คง
จะรักษามาตรฐานการบริ การและคานึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
1.
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไปมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งกลับ ชั้นประหยัดพร้อ2.
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3.
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย, หนังสื อเดินทางเล่มสี เหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับท่านที่ถือต่างด้าว
2.
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น 3.
ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัม
4.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
5.
ค่าทิปไกด์และเจ้าหน้าที่คนรถ 1000฿/ท่ำน/วัน
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่ ง
ในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมดหรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนื อความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ องและ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดย
บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี เสื่ อมเสี ย รวมถึงภัย
ธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริ ษทั ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมด หรื อ บางส่ วน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการ
บิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
**เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี **
ลูกค้าที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วนั ที่ 1 ก .ค.56 เป็ นต้นไปซึ่ งไม่ตอ้ งทาวีซ่า แต่ท่านจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบั คนไทยที่ประสงค์
จะพานักในประเทศญี่ปุ่นเป็ นเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่วา่ จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรื อ ธุ รกิจ

