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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

23.59 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) 
เท่ียวบนิท่ี TG622 (23:59-07:30(+1)) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.21 ชั่วโมง บริการ
อาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 
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 2 โอซาก้า-คันโจการัน-เอน็เก็ทส-ึฮาชกุิยอวิะ-อุระชมิะ 

07.20 น. เดนิทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
น าทา่นเดนิทางสูส่ถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิภูเขาโคยะ(Koyasa) ทางพทุธศาสนาของญ่ีปุ่ นอายกุวา่ 1,200 ปี 
ชมวัดดันโจการัน(Danjo Garan) ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคไูคสรา้งขึน้เป็น
แห่งแรกบนเขาโคยะ เม่ือผ่านประตกูลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดียสี์แดงสดใสหลงัใหญ่เป็น
สญัลกัษณข์องดนัโจการนั และยงัเป็นจดุรบัพลงัเพ่ือความเป็นสิรมิงคลอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู หมอ้รอ้นแบบญีป่ ุ่ น) 



KJP120611-TG EXPECTING OSAKA URASHIMA 6D4N 

ผ่านชมเกาะที่มี ช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ (Engetsuto Island)  ท่ีตั้งอยู่ใน อ่าวชิราฮามะ
(Shirahama) หรือท่ีเรียกเป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้อยู่โดดๆกลาง
ทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือช่องโหวะ่ตรงกลางซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของคล่ืนลมทะเล เม่ือมอง
จากดา้นบนเหมือนมีสะพานเช่ือมติดกันโดยวดัความยาวจากเหนือจรดใต ้130 เมตร สูง 25 เมตร 
ยามเย็นพระอาทิตยเ์คล่ือนผา่นเกาะแหง่นีใ้นบางเดือนจะมองเห็นดวงอาทิตยเ์คล่ือนผา่นรูตรงกลาง
เกาะพอดี เป็นภาพท่ีน่าประทบัใจ ถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องชิระฮะมะเลยทีเดียว น าชมความงาม

ตามธรรมชาติอันลีลั้บของบรรดาโขดหินที่ตั้งเรียงราย ทัง้กอ้นเล็กกอ้นใหญ่ท่ีมีรูปรา่งแตกต่าง
กนัไปทอดตวัยาวเป็นเสน้ตรงประมาณ 850 เมตร ท าใหม้องดคูลา้ยสะพาน เป็นอีกหนึ่งจดุเช็คอินท่ี
นกัถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกนั 

สมควรแก่เวลาน าท่านไปยังท่าเรือ เพ่ือลงเรือขา้มไปยงัท่ี ไฮไลท์!!! พกัโรงแรมในระดบัต านานบน
เกาะสว่นตวั เป็นโรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีป่ ุ่ นมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ไม่วา่จะเป็นออนเซ็น รา้น
ขายของทีร่ะลึก รา้นเกมส์ รา้นนวด มินิมาร์ทในตวัโรงแรม หอ้งคาราโอเกะ และยงัมีบนัไดเลื่อนที่
ยาวทีส่ดุในญีป่ ุ่ นทีส่ามารถขึน้ไปชมวิวบนผาดา้นหลงัของทางโรงแรมไดอ้ีกทัง้ยงัมีสดุยอดออนเซ็นที่
แช่ไปพรอ้มๆกบัเห็นวิวมหาสมุทรแปซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนีจ้ะอยู่ในถ า้หนิ ทา่นจะไดเ้ปิด
ประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่นทะเลไปดว้ย ฟินกบับรรยายกาศญี่ปุ่ นธรรมชาติไดจ้าก
โรงแรมแหง่นี ้

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม (อนิเตอร์บฟุเฟ่ต์) 
พักที ่Hotel Urashima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/
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 3 นะชคุิตซึอุระ-น ้าตกนันจ-ิวัดเซกันโทจ-ิเกาะไข่มุกมิกโิมโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทุกท่านไปสัมผัสอากาศยามเช้าอันแสนสดช่ืนของ เมืองนะชิคุตซึอุระ(Nachi-Katsuura) 
ดนิแดนแหง่มรดกโลก เสน้ทางคมุะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสนห่แ์หง่ธรรมชาตขิองญ่ีปุ่ นในสมยัโบราณอนั
เป็นแลนดม์ารก์ของท่ีน่ีน า้ตกนันจิ(Nachi Fall)  สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทบึดกึด าบรรพ ์
เป็นน า้ตกท่ีไหลตอ่เน่ืองชัน้เดียวท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ละอองของน า้ท าใหรู้ส้กึเย็นสบาย น า้จากน า้ตกนี ้
เป็นน ้าศักดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะท่ีสามารถด่ืมได้ บริเวณท่ีใกล้กับน ้าตกมีวัดเซกันโท
จิ(Seigantoji Temple) ท่ีงดงามมีเจดียส์ามชัน้สีแดง ตดักบัน า้ตก ช่างเป็นภาพท่ีงดงามลงตวั นอ้ย
คนนั่นท่ีจะไดม้าสมัผสัวดัทา่มกลางน า้ตกธรรมชาตแิหง่นี ้
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทัง้ กุง้ หอย ป ู
ปลา นานาชนิด (หา้มพลาดกบัเมนูสดุเด็ด กุง้อิเสะ กุง้ตวัใหญ่สีแดง  เนือ้แน่นเป็นกุง้ทีส่ามารถหา
ทานไดเ้ฉพาะทีน่ีเ่ทา่นัน้ ยา่งโดยบรรดาคณุปา้นกัด าน า้อะมะซงั 
น าท่านเดินทางขา้มเกาะไปยงัเกาะไข่มุกมิกิโมโตะ(Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) 
ท่ีประสบความส าเร็จในการเพาะเลีย้งไข่มุกแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภัณฑไ์ข่มุกท่ีจะให้
ความรูเ้ก่ียวกบัไขม่กุแลว้ยงัมีรา้นคา้ตามจดุตา่งๆ  อีกทัง้ยงัสามารถชมการด าน า้โชวโ์ดยอามะในชุด
สีขาวแบบดั้งเดิมเป็นการด าน ้าทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ด้วย  และยังเลือกซื ้อ
เครื่องประดบัตา่งๆ ท่ีท าจากไขม่กุแท้ๆ  ไดท่ี้โรงงานบนเกาะแหง่นี ้ 
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เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เป็นชุดอาหารไคเซกิ ที่ประกอบไปดว้ย
อาหารหลากหลายประเภทอาท ิทอด นึ่ง ตม้ ยา่ง เป็นตน้ (เป็นอาหารตามฤดูกาล)   
พักที ่Hotel Ise Shima หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 4 โทบะ-ศาลเจา้อเิสะจงิกู-โอซาก้า-ชนิไซบาช ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
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น าท่านเดินทางเขา้ชมศาลเจ้าอิเสะจิงกู(Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ใหญ่หนึ่งในสามของญ่ีปุ่ น 

ซึ่งจะมีการบูรณะใหม่ทุกๆ 20 ปี ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้ส าคญั และใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของลทัธิ
ชินโต มีความเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี สรา้งเพื่อเป็นท่ีประดษิฐานของ อามาเทราส ึโอมิคามิ เทพเจา้แหง่
ดวงอาทิตย ์หรือเทพีแห่งแสงสว่าง ซึ่งเป็นเทพเจา้ท่ีส าคญักับคนญ่ีปุ่ นมากๆ บรรยากาศท่ีตัง้อยู่
ทา่มกลางป่าสน มีมนตข์ลงั ศกัดิส์ิทธ์ิ ลกึลบั นา่คน้หา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เป็นเซ็ตหมอ้ตม้ญี่ป ุ่ น 
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น าท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า(Osaka)  น าท่านอิสระช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ
(Shinsaibashi) แหลง่ชอ้ปป้ิงขึน้ช่ือของโอซากา้ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ทกุประเภทไมว่า่จะเป็นแฟชั่น
มอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั้งแต่แบรนด์
แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรู
อย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬาอย่าง Adidas ใหท้่านไดจ้ับจ่ายใชส้อย 
สินคา้มากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีทัง้รา้นเครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม ขนม 

ของฝาก ของท่ีระลกึมากมาย 
เยน็ อิสระ รับประทานอาหารเยน็ เพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง 

พักที ่Hotel Namba Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 5 โอซาก้า-วัดคโิยะมิสุ-วัดคนิคะคุจ-ิศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ-ปราสาทโอซาก้า 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ นท่ีเรียกว่า 'คนั
ไซ' ก่อนท่ีจะมีการยา้ยเมืองหลวงไปท่ีโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจบุนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็น
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ดว้ยพืน้
หลังทางประวัติศาสตรเ์ช่นนี ้จึงส่งผลใหเ้กียวโตมีวัด  ศาลเจา้ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร ์
ศิลปะและหตัถกรรมพืน้บา้นอนัมีเอกลกัษณ ์เกิดและพฒันาขึน้เป็นจ านวนมาก จนไดก้ลายมาเป็น
วฒันธรรมและทิวทศันเ์มืองเกียวโตท่ีมีเสนห่เ์ฉพาะตวัดงัท่ีเราเห็นอยูท่กุวนันี ้
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น าท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน ้าใส(Kiyomizu) ตัง้อยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวนัออกของเกียวโต
ซึ่งเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุท่ีตัง้อยู่บนหนา้ผานัน้ถูก
รองรบัดว้ยเสาตน้ซุงมากกว่ารอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ท่ีสามารถมองวิวทศันข์อง
กรุงเกียวโตไดจ้ากท่ีน่ี ในตวัของวดันัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แหง่ความรกัและชีวิตสมรส 

น าทา่นชมวัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง(Kinkakuji) ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1397 โดยทา่นโชกนุอะชิกะ
งะ โยะชิมิสึจากราชวงคเ์หนือ-ใต ้เน่ืองจากวัดนีเ้คลือบดว้ยชัน้ทองท าใหทุ้กคนรูจ้กัในช่ือวดัทอง 
ดา้นหนา้ของวัดนัน้มีสระน า้ซึ่งเม่ืออากาศดีเงาท่ีสระน า้จะสะทอ้นสีทองกลายเป็นภาพท่ีงดงาม 
โดยเฉพาะในชว่งฤดหูนาวเม่ือหิมะตกเงาจะสะทอ้นใหเ้ห็นวดัท่ีปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาว 
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น าท่านชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าจิง้จอก(Fushimi Inari-taisha) ว่ากนัว่าเป็นตวัแทน
แห่งการเก็บเก่ียวขา้วท่ีอดุมสมบรูณ ์ธุรกิจรุง่เรืองและครอบครวัสงบสขุ ดงันัน้จึงมีผูค้นมากมายมา
ขอพรมาตัง้แตส่มยัโบราณ หลงัศาลเจา้มีประตโูทริ(Tori) หรือเสาตัง้เรียงอยู่หลายหม่ืนตน้จนสรา้ง
เป็นทางเดินไปทั่วเขา เสาทั้งหมดนีม้าจากค าปฏิญาณจากผู้ศรัทธาท่ีไดข้อพรท่ี น่ีจึงกลายเป็น
สญัลกัษณอ์นัโดดเดน่ของศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ อีกสญัลกัษณห์นึ่งของศาลเจา้ฟูชิมิอินารินัน้คือรูปป้ัน
สนุขัจิง้จอกทั่วศาลเจา้แมก้ระทั่งแผ่นไมข้อพรเอะมะยงัเป็นทรงจิง้จอก จิง้จอกเดิมแลว้เป็นตวัแทน

แหง่เทพอินาร ิ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) 
แลนดม์ารค์ของโอซากา้ ปราสาทเก่าแก่สีขาวสงู 8 ชัน้ ก าแพงหินสงูตระหง่าน คนู  า้กวา้ง ท่ีสรา้งในปี 
พ.ศ. 2126 โดยโชกนุโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ดง่ดงัซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทไดร้บั
การบรูณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจบุนั ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบัประวตัิการสรา้ง และขา้ว
ของเครื่องใชใ้นสมยัโบราณ ซึ่งเตม็ไปดว้ยหลกัฐานทางประวตัิศาสตรก์ว่า 10,000 ชิน้ บรเิวณรอบๆ 
มีพิพิธภณัฑโ์รงกษาปณ ์ซึ่งเป็นจดุชมซากรุะหายาก และมีเกือบครบทกุสายพนัธุ ์ไดท่ี้น่ี (ไม่รวมค่า

เขา้ชมดา้นในปราสาท) 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บฟุเฟ่ต ์

พักที ่Hotel Namba Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 

 6 โอซาก้า-สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

11.00 น. ออกเดนิทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG623 

(11.45-15.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
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ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พฤหสับดี-องัคาร 17-22 พฤศจิกายน 2565 65,999.- 65,999.- 15,000.- 
พฤหสับดี-องัคาร 08-13 ธนัวาคม 2565 65,999.- 65,999.- 15,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
กรุณาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดนิทางท่องเท่ียว เง่ือนไขการใหบ้รกิาร ยกเลิกการบริการ และหมายเหตุ
ทัง้หมดอย่างละเอียดทกุขอ้ เพ่ือประโยชนข์องทา่นเอง และเพื่อความถกูตอ้ง เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น และบริษัทฯ 
เม่ือทา่นจองทวัร ์และช าระเงินมดัจ าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขหมาย
เหตท่ีุบรษิัทฯ แจง้ไวข้า้งตน้แลว้  
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป 
** หากต ่ากว่า 20 ทา่น มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิ หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดนิทาง ** เน่ืองจากกฎ
การเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บางโรงแรมเท่านัน้ท่ีมีหอ้ง 
3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกว่า **ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของ
หอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (EconomyClass) แบบหมู่คณะ / คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
2.  คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3.  คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4.  คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5.  คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 3,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 2,500,000
บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิผทางรายละเอียดอ่ืนๆเป็นไป
ตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7.  คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่
กรมธรรม)์ 

8.     น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9.     คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม) 
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อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย 
2.  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆเชน่คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมสั่งพิเศษ 

5.  คา่ปรบัสมัภาระท่ีเกินกวา่ท่ีสายการบนิก าหนด 
6.    ทปิคนขับรถในญ่ีปุ่นวันละ 500 เยน / ท่าน / วัน 
7.  ค่าทปิหัวหน้าทัวรข์ึน้อยู่กับความพอใจของท่าน 

 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  ส่วนท่ี

เหลือช าระ 30 วนัก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระสว่นท่ีเหลือ 40 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตั ิ

3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซา่ ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ
ย่ืนรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 

6.      กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการทางบริษัทฯ ตอ้งขอเก็บค่าทัวรท์ัง้หมดก่อนตามก าหนด
เง่ือนไขการช าระ เงินแตห่ากวีซ่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทตูไมว่่าดว้ยเหตผุลใดก็ตามทาง   
บรษิัทจะคืนเงินคา่ทวัรใ์หท้า่น โดยทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่ใชจ่า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิเทา่นัน้ 

7.       หากท่านจองและสง่เอกสารในการท าวีซา่เขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนักาหนดการออกตั๋วกบัทางสายการบิน และ
ผลของวีซา่ ของทา่นไมผ่า่นบรษัิทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 

8. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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เงือ่นไขการยกเลิกและการปรับเงนิค่าบริการ 

- ยกเลิกการเดนิทาง 45 วนัไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต/์ปีใหม่ เป็น60วัน) 

- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัคืนมดัจ า 100% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัดจ า
โรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วนัคืนมดัจ า 50% (และหักค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน/ค่ามัด
จ าโรงแรมเป็นต้น) 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 0-15 วนัหกัคา่ใชจ้่าย100%ของราคาทวัร ์
- ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้–ออกเมืองไดเ้น่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีหกัคา่ใชจ้า่ย100%  
- กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัคา่บรกิารคา่ย่ืนวีซา่และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในส่วนของทางเมืองนอก เชน่ โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบรษิัทขอสงวน
สิทธ์ิในการหกัเก็บ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตวิุสยั อาทิการลา่ชา้ของ

สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขา
ไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์่วงหนา้ได  ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของสายการ
บนิ, การนดัหยดุงาน,การประทว้ง,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต,ุปัญหาการจราจร,ภยัธรรมชาต,ิภเูขาไฟระเบดิ, 
แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ทัง้นีท้างบรษิัทจะ
ค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยั ของทกุทา่นเป็นส าคญั 

3.  ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ 
ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯ จะไม่
สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี 

4.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไมอ่นญุาตให ้ 
เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมท้งัในกรณีท่ีทา่นจะใช้
หนงัสือเดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือออกนอกประเทศใด

ประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง 
5.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณีเชน่ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้นั่งวิล

แชรห์รือ บคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นราย
กรณี 
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6. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ชบ้รกิาร
บาง รายการหรือยกเลิก ไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

7.  เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทฯ จงึค านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยั ของสว่นรวมเป็น
ส าค ั

8. หา้ม! น าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมี
โทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1.  ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทาง
กลบั ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ 

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้ หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุดทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 3,000–
10,000 บาทแลว้แตส่ายการบนิ และ ชว่งเวลาเดนิทาง 

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯ ไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งเป็นผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแตร่ะบบของสาย
การบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด 

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายกรบนิ 

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีท่านตอ้งการได  ้

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ั้น
สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อนมิฉะน้นัทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด 
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9.  น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่ก าหนด

ทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบัน้นัเอง 
10.  ทางบรษิัทฯไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร 
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โรงแรมทีพ่ัก 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนโรงแรม ในกรณีท่ีบรษิัทไมไ่ดโ้รงแรมตามโปรแกรม โดยบรษิัทฯ จะ

ใชใ้นระดบัมาตรฐานเทียบเท่าเดียวกนัอยูแ่ลว้ (ยกเวน้ โรงแรมท่ีทางบรษิัทการนัตีวา่ไดพ้กัแนน่อน) 
2. เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรปบงัคบัใหเ้ดก็อายมุากกวา่ 7 ปีขึน้ไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสรมิ บาง

โรงแรม เทา่นัน้ท่ีมีหอ้ง 3 เตียงหากเป็นผูใ้หญ่ 3 ทา่นเรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 
3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อย่กูบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้ 
4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกั แบบหอ้งเด่ียว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3ทา่น/3เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภทจะไมต่ดิกนั
หรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางคร้งัตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความ
เหมาะสม 

6. โรงแรมในยโุรปจะมีลกัษณะ Traditional Building (อาจจะดเูก่าๆคลาสสิค) บางโรงแรมหอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียว
อาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรดัและไมมี่อา่งอาบน า้ซึ่งอยูใ่นการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้นัๆ และแตล่ะ

หอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย 
7. โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่าเครื่องปรบัอากาศจะมี 

ในชว่งฤดรูอ้นเทา่น้นั 
8. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางคร้งัอยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า

สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง 

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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