
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 24331 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 

บินด้วยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ (XJ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(BKK) 
XJ612 BKK(สุวรรณภูม)ิ - KIX(โอซาก้า) 01.15 – 08.40 
XJ613 KIX(โอซาก้า) - BKK(สุวรรณภูม)ิ 09.55 – 13.50 



**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 

 
วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                                                                    (–/–/–) 
22.00  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภมิู กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ สายการบิน THAI AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความ
สะดวกตลอดขัน้ตอนการเชค็อนิ และ หวัหน้าทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทาง  
ขอ้ควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมโีทษปรบัและจบั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลพนิิจของเจา้หน้าทีศุ่ลกากร ด่านตรวจคนเขา้เมอืง  

 

วนัท่ี 2 
สนามบินคนัไซ – เกียวโต – สะพานโทเคตสึ –  สวนป่าไผ่อราชิยาม่า – วดัคิโยมิสึ –  ศาลเจ้าคิทาโน –  
อิออน มอลล ์                                                                                                                                 (–/L/–) 

01.15 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR 
ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น (ตามเวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต(KYOTO) เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี ถูกขนานนามใหว้่าเป็น 
“เมอืงมรดกโลกสุดยิง่ใหญ่” ผ่านชม สะพานโทเงต็สึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE) หรอืที่หลายๆคนรู้จกั
กนัในชื่อ MOON CROSSING BRIDGE เรยีกได้ว่าเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงอาราชยิาม่าก็ว่าได้ 
ทัง้ดว้ยความเป็นมาอนัแสนยาวนานรวมไปถงึความงดงามของสะพานทีม่ฉีากหลงัทีสุ่ดยอดสุดๆ จากทีด่า้นหลงั
จะเหน็ภูเขาสูงใหญ่และส่วนด้านล่างเป็นแม่น ้าที่ทัง้สองฝัง่มแีนบต้นซากุระเรยีงรายเรยีบแม่น ้าไปเรื่อยๆ บอก
เลยว่าช่วงฤดใูบไมผ้ลนิี่สวยขัน้เทพ เรยีกไดว้่าเป็นอกีหนึ่งจุดชมซากุระยอดนิยม 

 



 น าท่านเดนิทางสู ่อาราชิยาม่า(ARASHIYAMA)เป็นอกีเขตหนึ่งทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของ
เกยีวโต โดยเริม่เป็นที่นิยมตัง้แต่สมยัเฮอนัเป็นต้นมา และจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางมาเที่ยวชมกนัอย่างคบัคัง่
ในช่วงทีด่อกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลีย่นส ีในช่วงวนัหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณ
โดยรอบกส็ามารถเดนิเทีย่วไดเ้รื่อยๆ สถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมอกีทีห่นึ่งเมื่อมาถงึเมื่องนี้ไดแ้ก่     สวนป่าไผ่อ
ราชิยาม่า ทีต่ัง้อยู่ทีอ่ราชยิาม่าในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีง ถา้คนทีช่ื่นชอบ
วธิชีวีติเรยีบงา่ยและยงัชอบเดนิเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่ีน่่าสนใจ เพราะทีป่่าไผ่แห่งนี้
จะมเีสน้ทางเล็กๆที่รายล้อมไปด้วยป่าไผ่ที่สุดสุดลูกหูลูกตาเดนิทกีลิน่ไผ่หอมนิดๆก็โชยมา  น่าจะเป็นเพราะ
ปรมิาณไผ่อีกทัง้ยงัความสูงที่ช่วยกันเรื่องความร้อนไปได้มาก ตา (พาท่านชมรอบนอก ไม่รวมค่าเข้าชมวดั
เทนรวิจ)ิ 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต์ นาเบะหม้อไฟญ่ีปุ่ น เน้ือสตัวไ์ม่อัน้ ผกัสดๆ 
 น าท่านเดนิทางสู ่วดัคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) หรอืวดัน ้าใส ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ เป็นวดัทีใ่หญ่และเก่าแก่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวางเรยีงซ้อน
กนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืน
เรอืนไทย วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกยีวโต กว่า 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจ้า
แห่งความร ่ารวย มัง่คัง่ , นมสัการพระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วย
ทีสุ่ดในกรุงเกยีวโต มองเหน็ววิทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่ม
น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกดิขึ้นจากธรรมชาตทิี่ไหลมาจากเทอืกเขา โดยเชื่อว่า สายแรก รวย  สายสอง สวย -
หล่อ สายสาม แขง็แรง  



 
 น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโน่เทนมานก ุ(KITANO TENMANGU) หนึ่งศาลเจา้ทีโ่ดดเด่นมากๆของ เมอืง

มรดกโลกของเกยีวโต เนื่องจากเป็นหนึ่งในสอง ศาลเจ้าเทนมานกุที่ส าคญัที่สุดในญี่ปุ่ น ศาลเจ้านี่มทีัง้ความ
เก่าแก่ ทีน่ี่ยงัถอืเป็นจุดชมดอกบ๊วย และใบไมแ้ดงทีส่วยงามจุดหนึ่ง นอกจากทีจ่ะมทีัง้ความศกัดิส์ทิธิต์่างๆหรอื
แมก้ระทัง่จุดชมววิงามๆ ในทุกๆวนัที ่25 ของเดอืน กย็งัจะมกีารจดัตัง้ตลาดนัดสไตลท์อ้งถิน่ ของทีน่ ามาขายก็
มตีัง้แต่สนิค้าวนิเทจเก่าๆ งานแฮนเมดเก๋ๆ ต้นไม้ต่างๆ ไปจนถงึอาหารท้องถิน่สไตล์เกยีวโต (ความสวยของ
ใบไมเ้ปลีย่นส ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
น าท่านเดนิทางเขา้สู ่อิออน มอลล ์เพือ่ใหท้่านไดจ้บัจ่ายใชส้อ่ย ซือ้ของใชแ้ละอาหารก่อนเขา้ทีพ่กั โดยภายใน
เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์ญี่ปุ่ น มี
รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากกว่า 150 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น  นอกจากนี้
ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI , 100 YEN SHOP , SANRIO STORE , CAPCOM GAMES 
ARCADE และซุปเปอรม์ารเ์กตขนาดใหญ่ เป็นตน้ 

ค า่          อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 
  



 

วนัท่ี 3 วดัเรียวไกซงั – ทาคายาม่า –  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – กิฟ ุ                                                         (B/L/D) 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชม วดัเรียวไกซงั (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE)  โยโกคุราจ ิซึ่งมกีารก่อสร้าง
เกิดขึ้นเมื่อปี 803 โดย SAICHO ในพื้นที่ของจังหวัดกิฟุ และภายในวัดยังมีการประดิษฐานสมบัติทาง
วฒันธรรมที่ส าคญัถงึ 22 รายการ วดัแห่งนี้มพีระพุทธรูปมากมายและภาพเขยีนเก่าแก่รวมถงึพระมมัมี่ที่มี
อายุกว่า 200 ปี วดันี้เป็นอกีหนึ่งสถานที่ที่มชีื่อเสยีงของจุดชมใบไมเ้ปลี่ยนสขีองแถบจงัหวดักฟุิ (ความสวย
ของใบไมเ้ปลีย่นส ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ทาคายาม่า(TAKAYAMA) เป็นเมอืงที่มกีารผสมผสานระหว่างเกียวโตกบัขนมธรรมเนียม
ประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตัง้อยู่บรเิวณทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ในจงัหวดักฟุิ จากนัน้น าท่านเดนิชม 
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านใน
สมยัเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่
ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชริุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญีปุ่่ นโบราณสมยัก่อน (ไม่
รวมค่าเขา้ชมทีว่่าการอ าเภอเก่า) 

 
เท่ียง    บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) ตัง้อยู่ในหุบเขาของ
จงัหวดักฟุิ ประเทศญี่ปุ่ น ได้รบัการขึ้นทะเบยีนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมโดยองคก์ารยูเนสโกเมื่อปี 



1995 ภายในหมู่บา้นแห่งนี้มวีวิทวิทศัน์ทีส่วยงาม บา้นแต่ละหลงัเป็นบา้นสไตล์ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิ ทีห่ลงัคาบา้น
เป็นแนวสโลปคลา้ยๆ กบัมอืคนทีก่ าลงัพนมมอือยู่ หลงัคาสรา้งจากคานไมท้ีแ่ขง็ แรง จงึทนทานต่อหมิะในฤดู
หนาวไดอ้ย่างด ีแถมมหีอ้งใต้หลงัคาทีก่วา้งขวางส าหรบัเอาไวเ้ลี้ยงหนอนไหมอกีดว้ย คนในหมู่บา้นนี้ส่วนใหญ่
มอีาชพีเกษตรกร ท านา เลีย้งไหม เสรมิดว้ยการท่องเทีย่วแบบพอเพยีงเป็นหลกั 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกฟุิ 
ค า่  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร  

พิเศษ ! เมนู คามะเมชิ ข้าวอบสไตลญ่ี์ปุ่ น เสิรฟ์พร้อมเทมปรุะและเคร่ืองเคียง 
 เมนูอาหารท่ีมอบกล่ินอายท่ีหอมอร่อยของฤดูใบไม้ร่วง อาหารญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ

การเสิร์ฟทัง้หม้อ ไม่มีการตักแบ่ง ปรุงรสด้วยเคร่ืองปรุงญ่ีปุ่ นและเน้ือสตัว์ต่างๆ คนญ่ีปุ่ นเองแอบ
กระซิบมาว่า ความอร่อยมนัอยู่ท่ี “ก้นหม้อ” ท่ีข้าวจะมีกล่ินไหม้นิดๆ การนัตีความอร่อยแน่นอน 

 
ท่ีพกั TOYOKO INN HOTEL, GIFU หรือเทียบเท่า 
  



 

วนัท่ี 4 
นารา – นารา ปารค์ – วดัโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคโุรมง – DUTY FREE – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         (B/L/–) 
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนารา นาราเคยเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ นตัง้แต่ช่วงเริม่แรกของราชวงศ์ยามาโต้ (300-

600) จนกระทัง่เมอืงหลวงถูกย้ายในปี 784 เมอืงหลวงเก่าแก่แห่งนี้มวีดัและศาลเจ้ามากมายซึ่งบางแห่งไดร้บั
การจดทะเบยีนเป็นมรกดโลก เช่น วดัโฮรวิจ ิซึง่เป็นวดัไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก  

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนกวาง นารา (NARA PARK) แหล่งท่องเทีย่วทีด่งัมากๆของเมอืงนารา ภายในสวนเป็นที่
อยู่ของกวางจ านวนมาก เมอืงนารานัน้มกีวางเกอืบ 1200 ตวั ซึ่งท าให้กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงนารา 
โดยจากเหล่าน้องกวางสุดน่ารกัที่จะได้เห็นกนัในระยะประชิดภายในบรเิวณสวนแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่มากๆในตัวเมืองนารา จากนัน้น าท่านชม วดัโทไดจิ (TODAIJI)  ถือเป็นโบราณสถานที่มีความ
เก่าแก่และส าคญัที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ นและยงัถอืว่าเป็นวดัที่มนีักท่องเที่ยวมาเยอืนมากทีสุ่ดในนารา
เลยก็ว่าได้วดัโทไดจ ิสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 ในช่วงที่พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจนถงึขดีสุด สิง่ก่อสร้างที่
ส าคญัของวดันี้ คอื วหิารไมห้ลงัใหญ่ ไดบุตสเึดน  ซึ่งเป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบุตส)ึ ว่ากนัว่าเป็น
อาคารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก โดยมคีวามสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมว้่าวหิารไมท้ีเ่หน็ในปัจจุบนันี้มขีนาด
เพยีงแค่ 2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แต่กย็งัคงมคีวามยิง่ใหญ่จนไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดนิทางสู ่ปราสาทโอซาก้า ซึง่ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง ถูกสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษ

ที ่16 เพื่อเป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เริม่ก่อสร้าง
จนถงึเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ น  แต่ทว่า 
ปราสาทโอซาก้าทีก่่อสรา้งขึน้ในยุคสมยันัน้ถูกเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกูลโทโยโทม ิก าแพง
หนิและยากุระ (หอสงัเกตุการณ์) ทีเ่หน็นี้ จงึไดร้บัการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทกถ็ูกสรา้งขึ้น
ใหม่หลงัจากนัน้ แม้กระนัน้ ในปัจจุบนัปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รบัการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและ
ยิง่ใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เทยีบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุ
มาโมโตะ(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นในปราสาท) 



 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดคโุรมง โอซาก้า (KUROMON ICHIBA MARKET)   เป็นตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่
มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงโอซาก้า จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น ครวัของโอซาก้า(OSAKA’S KITCHEN) กนัเลย
ทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ ARCADE เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ย
ร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสด และแบบพร้อมทาน มขีองกินเล่นและอาหารพื้นเมอืงมากมาย
หลายชนิดใหไ้ดช้มิ นอกจากของสดแลว้ในตลาดกจ็ะมพีวกรา้นขายของกุบกบิแทรกตวัอยู่บา้ง เช่น อุปกรณ์ท า
ครวั เสือ้ผา้กระเป๋าต่างๆ แต่ทีน่่าสนใจอกีอย่างหนึ่งของตลาดนี้ กค็อืพวกรา้นขายขนมแบบทอ้งถิน่ ทีม่ที ัง้แบบ
แพคเกจดบูา้นๆ อนิดี้ๆ หน่อยซึง่อาจจะไม่ไดเ้หน็ทีอ่ื่นๆ ไปจนถงึแบบทีม่ขีายทัว่ไป อย่างเช่นพวก KITKAT กลู
ลโิกะ รสต่างๆ 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ร้านค้าปลอดภาษีดิวต้ีฟรี ชอ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดบัคุณภาพดี 
น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมรีา้นค้า
เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็ และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านน้ีถอืว่าเป็น
ย่านแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย สญัลกัษณ์เด่น
ของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ  กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญีปุ่่ นนัน่เอง 



 
ค า่ อิสระอาหารตามอธัยาศยัเพื่อสะดวกแก่การท่องเท่ียว 
พกัท่ี CHISUN STANDARD OSAKA SHIN-IMAMIYA หรือเทียบเท่า 

วนัท่ี 5    สนามบินคนัไซ – กรงุเทพ (สุวรรณภมิู)                                                                                       (B/–/–) 
เช้า        บริการอาหาร เมนู เบนโตะ 
07.00 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เมืองโอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่ น 
09.50 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิ

ที ่XJ613 
13.50 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
************************************************* 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

22 - 26 ตุลาคม 2565 
วนัปิยมหาราช 

33,499 4,500 

12-16 พฤศจิกายน 2565 34,999 4,500 

19-23 พฤศจิกายน 2565 32,499 4,500 

26-30 พฤศจิกายน 2565 33,499 4,500 



**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่า ในกรณีท่ีจะต้องกลบัมายื่นวีซ่าญ่ีปุ่ น ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรมเนียมวีซ่าภายหลงั 

 

ตามประกาศเปล่ียนแปลง วนัท่ี 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ประเทศญ่ีปุ่ นจะรบัเฉพาะผู้ท่ีฉีดครบ 3 เขม็ท่ีได้รบั
การยอมรบัจาก WHO เท่านัน้ หากวคัซีนไม่ครบ จะต้องท าการแสดงผล RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ 

การเข้าประเทศญ่ีปุ่ นแนะน าให้มีการท าประกันการเดินทาง โดยรายการน้ีไม่รวมประกันการเดินทางท่ี
ครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19 ท่านสามารถติดต่อเพื่อชื้อประกนัได้ในราคาเร่ิมต้น 225 บาท 
(แผน EASY VISA) ประกนัคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงเน่ืองจาก
อุบติัเหตุสูงสุด 1,500,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงสูงสุด 2,000,000 บาท และการคุ้มครองด้านอ่ืนๆ 
(เงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม)์ รายการน้ีไม่รวมประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษา
โควิด-19 
 
 
ข้อส าคญั  
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถ้าหากมีผู้เดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลง
ราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใช้เตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสรมิเตยีง)  กรณีท่ีห้อง TRP เต็ม 
ทางบริษทัอาจจะต้องปรบัไปนอนห้องพกัส าหรบั 1 ท่าน 1 ห้องและส าหรบั 2 ท่าน 1 ห้อง โดยท่านจะต้อง
ช าระค่าห้องพกัเด่ียว 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

- เน่ืองจากสภาวะอากาศ จราจร สายการบิน หรือช่วงเทศกาลต่างๆ และตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น รถ
บสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ราคาท่านละ 20,500 บาท 
ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 13,000 บาท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน) 



ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ีด้านหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั  
 

อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได้ ทั ้งนี้ขึ้นอยู่กบัสาย

การบนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หากสายการบนิมกีารเกบ็ภาษนี ้ามนัเพิม่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเรยีกเกบ็ลูกคา้ 



- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม 
- ค่าวีซ่า 
- ประกนัการเดินทางท่ีครอบคลุมประกนัสุขภาพท่ีมีวงเงินรกัษาโควิด-19  
- กรณีท่ีไม่มีวคัซีน ไม่รวมการตรวจ RT-PCR ขาเข้าและออกจากประเทศไทย ทีม่ผีลเป็นลบ ต้องตรวจก่อน

เดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง และเป็นแบบฟอร์มที่ทางญี่ปุ่ นก าหนดเท่านัน้ ท่านต้องยื่นผลให้กบัทางบรษิทั กรณี
เป็นบวกหรอืติดโควดิต้องมผีลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยนืยนั เพื่อท าการย้ายวนัเดินทาง หรอืเก็บ
เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้             แบบฟอรม์ : HTTPS://BIT.LY/3NVFRKV 
 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ าครัง้ที ่1 ท่านละ 15,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวาม
ประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING 
LIST) ก็จะให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากัด  ยกเว้น
โปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  
**กรณุาส่งส าเนาพาสสปอรต์และ โปรดตรวจสอบก่อนส่งให้บริษทั** 

- กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หากท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทั
ก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใด
ไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั*  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ  
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอื

การยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบิน บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดินทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า 
โดยยดึตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

https://bit.ly/3NVFrkV


- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะต้องแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบัเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลา
เดินทางได้ เพราะมบีางกรณีที่สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่าน
จ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออก
บตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทาง
ใหท้่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิทัฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง 
(เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการ
ด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 



- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไว้ที่โรงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทาง
ตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทาง

บรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่่านไม่ต้องการไดร้บั
บรกิาร หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัได้ท าการจองและถูก
เกบ็ค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยสว่นนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีที่
จ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 
  



 
  



 

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