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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจมัิง-ชริาคาวาโกะ-ทาคายามา 
00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบิน

ท่ี TG644 (00:05-07:30) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.30 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
น าท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกยา (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบตัิของชาติแห่งนี ้มีทัง้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ ท่ี
สะทอ้นถึงความยิ่งใหญ่ทางประวตัิศาสตรข์องเมืองนาโกย่าไดเ้ป็นอย่างดี ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป
ดา้นหนา้ปราสาทไดต้ามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เขา้)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman) เมืองแห่งสายน า้ มนตเ์สน่หแ์ห่งกิฟุ 
เมืองเก่าท่ีขึน้ช่ือในเรื่องของธรรมชาติท่ีสวยงาม ทา่มกลางวิวทิวเขาตรงหนา้ท่ีรายลอ้มไปดว้ยล าธาร
ใสสะอาดใหท้่านเดินเท่ียวเพลินๆ ชมเมืองท่ีมีประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ จากนัน้น า
ท่านชมดา้นหนา้ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Hachiman Castle) ท่ีถกูสรา้งขึน้ใหม่ในปีพ.ศ. 1933 ถึงจะ



ไม่ไดค้งสภาพเดิมในสมัยสงครามไว ้ท่ีน่ียังถือว่าเป็นปราสาทไมส้รา้งใหม่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
ทิวทศันแ์มน่  า้และภเูขาบรเิวณปราสาทมีความสวยงามมาก 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) ชมหมู่บา้นท่ีเขา้กบัธรรมชาติท่ียงัคงไวซ้ึ่ง
ภูมิปัญญาชาวบา้นจากรุน่สู่รุน่ ในเขตจงัหวดักิฟุ ท่ีสงูท่ีสดุของภูเขาฮาก ุเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากองคก์าร UNESO เม่ือปี 1995 ความโดดเดน่ของชิราคาวาโกะ 
คือ ลกัษณะหลงัคาบา้นท่ีลาดเอียงท ามมุ 60 องศา ยาวลงมา ตวับา้นมีความยาว 18 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ลกัษณะคลา้ยคนพนมมือสวดขอพร โครงสรา้งใชว้สัดตุามธรรมชาติท่ีหาไดจ้ากในทอ้งถ่ินโดย
ไมมี่การใชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดียว ตวับา้นจะมีประมาณ 3-4 ชัน้ โดยชาวญ่ีปุ่ นเรียกการสรา้งบา้นแบบนี้
วา่ กสัโชสคึรุ ิหรือ Gassho-zukuri เป็นบา้นของชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายามา (Takayama) แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีมีบา้นเรือนแบบญ่ีปุ่ น
สมยัโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนท่ีญ่ีปุ่ นจะรวมเป็นหนึ่งไดแ้บง่ออกเป็นประเทศตา่งๆ มากมาย 
และพืน้ท่ีในแถบนีก็้คือประเทศฮิดะ (Hida) ท าใหย้งัมีการใชช่ื้อ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บา้ง เช่น การ
เรียกช่ือเมืองว่า ฮิดะทาคายามา นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติมักจะมาเดินเท่ียวท่ี 
ถนนซนัมาจิ (Sanmachi Street) ซึ่งมีบา้นเรือนเก่าแก่ตัง้แตย่คุเอโดะ หรือไมก็่มาชมงานเทศกาลทา
คายามามตัสรึอินัแสนตระการตาซึ่งจดัขึน้ทกุปีในเดือนเมษายนและตลุาคม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที ่Hida Takayama Onsen Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

พเิศษ!!! ใหท้า่นไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
 



 
 

 
 



 
 

 

 3 ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชมตลาดเช้าทาคายามา (Takayama Market) ภาษาญ่ีปุ่ นนั้นเรียกว่า Takayama 
Asaichi เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตัง้แตส่มยัเอโดะ หรือเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นท่ีส าหรบั
ขายผกัผลไม ้รวมถึงอาหารตา่งๆ ในปัจจบุนันัน้มีสินคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด อาหารพรอ้ม
ทาน และยงัมีพวกของท่ีระลึกซึ่งเป็นของพืน้เมืองจ าหน่ายอีกดว้ย  ตลาดเชา้ท่ีเมืองทาคายามาเป็น

ตลาดเก่าแก่ มีมาตัง้แตเ่ม่ือหลายรอ้ยปีก่อน และเป็นหนึ่งในตลาดเชา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
น าท่านชมวัดโอสึแคนนอน (Otsu Kanon) แหล่งรวบรวมต าราโบราณทางพุทธศาสนาของญ่ีปุ่ น
และจีนมากกว่า 15,000 เล่ม รูปป้ันไมเ้จา้แม่กวนอิมเทพีแห่งความเมตตา เป็นวดัพทุธยอดนิยมใน
เมืองนาโกยา เดิมสรา้งขึน้ในสมยัคามาครุะ (ค.ศ.1192-1333) ในจงัหวดักิฟุ การก่อสรา้งไดร้บัการ
สนบัสนนุจากจกัรพรรด ิGo-Daigo และจากนัน้ถกูยา้ยมายงัสถานท่ีปัจจบุนัเน่ืองจากน า้ทว่มซ า้ซาก 
โดยโชกนุโทกงูาวะ อิเอยาส ุในปี 1612 ระหว่างทางเดินไปวดั เราจะผ่านถนนชอ้ปป้ิงเรียกว่า Osu 

Shopping Arcade เครือข่ายถนนชอ้ปป้ิงท่ีเก่าแก่ แตมี่เสน่หเ์ต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 



400 รา้น บางครัง้ท่ีน่ีก็ถกูเปรียบเทียบกบัย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเน่ืองจากมีรา้นคา้มากมายท่ี
เก่ียวกบัดา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า คอสเพลย ์อนิเมะ เจป๊อป และสินคา้ไอดอล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ (Nabana Nosato) ภายในเมืองควุานะ จงัหวดัมิเอะ 
อลงัการงานดอกไมโ้ดยเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีมากถึง 300,000 ตารางเมตร ไมว่า่จะมาฤดรูอ้น 
ฤดใูบไมผ้ลิ หรือฤดไูหนๆก็จะไดพ้บกบัความงดงามของดอกไมน้านาพนัธม์ากกว่า 40 สายพนัธ ์ มี
ทั้งซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอ่ืนๆอีกมาย ท่ีพากันผลิดอกชูช่อต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว เรือนกระจกตอ้งตาวาวไปกบัโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 
9,000 ตารางเมตร ท่ีถูกยกให้เป็นเรือนกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นได้ น าดอกไม้และต้นไม้
หลากหลายสายพนัธจ์ากทั่วทุกมุมโลกมาจดัแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบตอ้งมาเพราะเคา้มี



ส่วนท่ีแบ่งใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบใหไ้ดด่ื้มด ่าฟินกันไปยาวๆ  ฤดูหนาว (ช่วงประดบัไฟ): 
กลางเดือนตลุาคม - ตน้เดือนพฤษภาคม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (เมนูป้ิงย่าง BBQ Buffet)   
พักที ่Miyako Hotel Yokkaichi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 เกียวโต-น่ังรถไฟชมววิโทร็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พธีิชงชา-โอซาก้า-ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ
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 ้ 

จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟโทร็อกโกะ (Torokko Train) สายหบุเขาคโุรเบ เป็นรถไฟท่ีตลอดเสน้ทาง
สามารถชมธรรมชาติไดอ้ย่างใกลช้ิด จดุแรกหลงัออกจากสถานีมาคือ สะพานชินยามาบิโกะ หรือท่ี
เรียกกนัว่า สะพานแดง ซึ่งถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีเหมืลดุออกมาจากเทพนิยาย ถือวา่เป็นจุด
ไฮไลทท่ี์ดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทกุท่านเดินทางสู่สวนป่าไผ่อาราชิยามา (Bamboo Groves) ท่ีตัง้อยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโต
นัน้นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิดงัมากๆของท่ีน่ี ดว้ยบรรยากาศอนัสงบรม่รื่น และความ
งามอนัเป็นเอกลกัษณข์องแนวตน้ไผ่จ  านวนมากตลอดสองขา้งทางจะเป็นหนึ่งในความประทับใจท่ี
คณุไดจ้ากเมืองนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านสมัผสัวฒันธรรมการชงชาแบบญ่ีปุ่น ท่ีเรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) 
คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยั่งรากลึกลงใน
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเลือกซือ้สินคา้โอท็อป 
ราคายอ่มเยาว ์ท่ีรา้นคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้รี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู บุพเฟ่ต)์   

น าทา่นเดินทางเขา้สูใ่จกลางเมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
และมีประชากรมากเป็นอันดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดย
ขอ้บญัญตัริฐับาลญ่ีปุ่ น นครตัง้อยูท่ี่ปากแมน่ า้โยโดะ อา่วโอซากะ และทะเลเซโตะ  

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ช่ือของโอซาก้าซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi 
Parco รา้นคา้แบรนดส์ดุหรูตัง้แตแ่บรนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier 
และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬา



อย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีทั้งร้าน
เครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรนดเ์นม ขนม ของฝาก ของท่ีระลกึมากมาย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
 พักที ่Hotel Nanba Oriental Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

11.00 น. ออกเดนิทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG623 

(11.00-15.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 
 



ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดีย่ว 
พธุ-อาทิตย ์ 15-19 กมุภาพนัธ ์66 59,999.- 59,999.- 14,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พ่ือประโยชนข์องตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบนิท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าทา่นยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโคช้ ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่หอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เขา้ชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

 



อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ คา่โทรศพัท,์ คา่

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้

บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช  าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้ เพ่ือท าการส ารองท่ีนั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
 



 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี์ก้  าหนดให้มีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านไดจ้องเขา้มา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดคา่ใชจ้่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบรษิัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง



บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครั้งท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไม่อนญุาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การช าระคา่ใชจ้่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้่ายทุก
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 



9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนั่ง Long Leg ทางบรษิัทไมส่ามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบนิเป็นผูก้  าหนด  
8. ทา่นท่ีใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วทา่นจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  



11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บรษิัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพักขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัทา่นเอง  

 
ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 
  



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