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 21.00 น.          พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

  

 00.05 น.          เดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 644 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

 08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

  ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย และคนขบัรถ รอรบัท่านที่สนามบนิ 

 

 📸  ทาคาส ึสโนว ์พารค์ ภเูขาทาคาส ึเป็นสกรีสีอรท์ขนาดใหญ่ที่มกีจิกรรมมากมาย ใหท่้านไดส้นุก

เพลดิเพลนิกบัหมิะอนัขาวโพลน นอกเหนือจากการเลน่สก ีหรอืสโนวบ์อรด์แลว้ กจิกรรมทีส่นุกสนานอื่น 

ๆ เช่น สไลดห์มิะ สโนวโ์มบลิ ล่องแพหมิะ เดนิบนหมิะดว้ยรองเทา้พเิศษ และสรา้งกระท่อมหมิะคามาคุ

ระ กม็ใีหท่้านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกนัอย่างเตม็ที ่(ค่ากจิกรรมทกุชนิด ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 

 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ  - - -  

2 สนามบนินาโกย่า – ทาคาส ึสโนว ์พารค์ - เมืองทาคายาม่า – 

เขตเมืองเกา่ซานมาจซูิจ ิ       

- -  TAKAYAMA GREEN 

3 ตลาดเชา้ทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ –  

ล่องเรอืส าราญชมทะเลสาบโชกาวะ - เมือง คานาซาว่า 

 - - KANAZAWA MANTEN 

4 สวนเคนโระคุเอน็ - ย่านเรอืนน ้าชาตะวนัออก  - ตลาดโอมิโจ –  

ผาหนิโทจนิโบะ เมืองฟคุุอ ิ - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ   

 - - OSAKA DAIICHI   

5 อสิระชอ้ปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 - - OSAKA DAIICHI   

6  สนามบนิโอซากา้ - กรุงเทพฯ  - -  

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ  - - - 

วนัที่ 2 สนามบนินาโกย่า – ทานุก ิสโนว ์พารค์ - เมืองทาคายาม่า – 

เขตเมืองเกา่ซานมาจซูิจ ิ

- - ค า่ 



 

 

 เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั 

📸  เมืองทาคายาม่า    เมอืงเลก็ๆ ทีน่่ารกัซึง่ไดร้บัการขนานนามว่าเป็น   ลติเติ้ลเกียวโต (Little 

Kyoto) แหลง่รวมช่างไมฝี้มอืเลือ่งชื่อของญี่ปุ่น ซึง่อบอวลไปดว้ยกลิน่อายของวฒันธรรมอนั       

เก่าแก่ทีผ่สมผสานกบัจติวญิญาณแห่งประวตัศิาสตรข์องยุคสมยัเอโดะ รวมถงึมกีารอนุรกัษค์วามเก่าแก่

ของสถานที่ต่างๆ ใหค้งอยู่อย่างสมบูรณ ์ไมว่่าจะเป็นวดั ศาลเจา้ สะพาน และบา้นเรอืนทีจ่ดัตกแต่งได ้

อย่างงดงามและลงตวักบับรรยากาศอนัร่มรื่น แบบเมอืงเกยีวโตในอดตี  นอกจากน้ีในสมยันาราช่างไม ้

ของเมอืงทาคายามา่ ยงัไดถู้กจารกึว่าเป็นช่างไมฝี้มอืดมีชีื่อเสยีงทีสุ่ดอกีดว้ย 

 

📸  เขตเมืองเกา่ซานมาจซูิจิ   ถนน 3 สายเลก็ๆ ทีม่ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน และซึง่เต็มไปดว้ย

บา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารกัๆที่ยงัคงอนุรกัษรู์ปแบบของบา้นในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ใหท่้านสมัผสั

บรรยากาศของทีน่ี่ ที่ทีซ่ึง่เหมอืนใหท่้านไดถู้กยอ้นอดีตกลบัไปเมือ่ 300 ปีก่อน และใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อของ

ทีร่ะลกึพื้นเมอืงและเก็บภาพบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

       

ที่พกั    โรงแรม  TAKAYAMA GREEN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

     ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

ผ่อนคลายแช่น ้ าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ นแท ้ๆ   “ออนเซ็น”  เพือ่สุขภาพและผิวพรรณที่ดี 

 

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   📸  ตลาดเชา้ทาคายาม่า เดนิเทีย่วชมตลาดเชา้ของเมอืงทาคายามา่  

 📸  หมู่บา้นชิราคาวาโกะ เป็นหมูบ่า้นสไตลก์ชัโชแบบญี่ปุ่นด ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกเป็น 

 มรดกโลกในปี 1995 ซึง่เป็นหมู่บา้นสไตลก์ชัโช-สคุึร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร และม ี

 ความกวา้ง 10 เมตร ซึง่มโีครงสรา้งของบา้นสรา้ขึ้นโดยไมใ่ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว อกีท ัง้วสัดุ 

 อปุกรณใ์นการก่อสรา้งต่างๆ  ลว้นแต่มาจากวสัดุจากธรรมชาติท ัง้สิ้น อย่างตน้หญา้ที่ปลูกไว ้

 เพือ่น ามาใชม้งุเป็นหลงัคาขนาดหนาแต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กมาอย่าง 

 หนกัในช่วงฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีและชื่อทีไ่ดม้าจากค าว่า กสัโช  ซึง่แปลว่า  พนมมอื  

 ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถงึ 60 องศา มลีกัษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากนันัน่เอง  

 พรอ้มกนัน้ีท่านจะเพลดิเพลนิกบัฝูงปลาคราฟนบัรอ้ยทีแ่หวกว่ายอยู่ตามล าธารหนา้บา้น ซึง่จะ 

 เหน็ไดก้แ็ต่เมอืงในแถบน้ีเท่านัน้ 

วนัที่ 3         ตลาดเชา้ทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ล่องเรอืส าราญชมทะเลสาบโชกาวะ – 

เมือง คานาซาว่า 

เชา้ - - 



  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

📸  ล่องเรือส าราญชมทะเลสาบโชกาวะ  เป็นอีกหน่ึงพิกดัที่หา้มพลาดเพราะเราจะไดช้มธรรมชาติที่

งดงามในทะเลสาบโชกาวะ ที่มผีวิน า้สเีขยีวมรกตไดเ้หน็ววิสะพานแดงโทกะโอบาชิ ซึ่งเป็นพกิดัถ่ายรูปที่

หา้มพลาดเลย ท่านจะไดพ้บกบัธรรมชาตอินังดงาม จนท่านไมอ่ยากกระพริบตาเลย และระหว่างทางเราก็

ยงัมองเหน็สะพานเก่าทีห่กัพงัแต่ปกคลุมไปดว้ยหมิะ กม็คีวามอารต์อยู่ไมใ่ช่นอ้ยเลยทเีดียว  

 

📸  เมืองคานาซาว่า อดีตที่น่ีเป็นหมู่บา้นที่อยู่อาศยัของเหล่าซามไูร และเกอิชา หมู่บา้นซามไูรเป็นบา้น

ซามไูรของชนชัน้กลางถงึช ัน้สูง ที่ยงัคงสภาพเดิมๆ ไว ้สรา้งขึ้นในสมยัเอโดะ และยงัมชีื่อเ สยีงดา้นการ

ผลติเซรามคิ ซึ่งที่น่ีสภาพบา้นเรือน และสิ่งต่างๆ ยงัคงอนุรกัษไ์วไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม จากเมื่อหลายรอ้ยปี

ก่อน เมอืงคานาซาว่ายงัมคีวามทนัสมยัของการคมนาคมที่เขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวก ที่พกั และสิ่งอ านวย

ความสะดวกกส็รา้งความประทบัใจไดไ้มน่อ้ย 

 

     ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั     

ที่พกั    โรงแรม  KANAZAWA MANTEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

📸  สวนเคนโระคุเอน็ สวนทีไ่ดช้ื่อว่าสวยงามทีสุ่ดตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น  ซึง่การ

สรา้งสวนแห่งน้ียดึตามศาสตรก์ารสรา้งสวนแบบจนี แต่ใชศิ้ลปะการสรา้งและตกแต่งแบบญี่ปุ่น โดยสวน

แห่งน้ีมอีายุมากว่า 500 ปีแลว้ และไดร้บัการดูแลรกัษาเป็นอย่างดจีากทางการ เพือ่เตรยีมหลกัดนัในการ

ขอขึ้นทะเบยีนกบัองคก์ารสหประชาชาตใิหส้วนแห่งน้ีเป็น  มรดกโลกต่อไป 

 

📸  ย่านเรอืนน ้ าชาตะวนัออก  (Higashi Chaya) เป็นย่านบนัเทงิยอ้นยุคที่ใหญ่สุดในบรรดาสามแห่ง 

คือ ย่านเรอืนน า้ชาตะวนัตก (Nishi Chaya) และ Kazue-machi ซึง่อยู่เยื้องๆกนัเพยีงขา้มสะพานมาคน

ละฝัง่ของแมน่ า้อะซาโนะกาว่า มอีาคารบา้นเรอืนไมส้มยัเอโดะตัง้อยู่ตามตรอกซอยเป็นบรเิวณกวา้ง บาง

แห่งดดัแปลงใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์รา้นคา้ รา้นขายของที่ระลกึและรา้นอาหาร 

 

 📸  ตลาดโอมิโจ ตลาดขนาดใหญ่และมคีวามเก่าแก่กว่า 200 ปี ต ัง้อยู่ในใจกลางเมอืงคานาซาว่า  ที่

รวมรา้นคา้ไวม้ากมายกว่า 100 รา้น ท ัง้รา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผกัและผลไม ้รวมถงึรา้นอาหารที่

ดงึดูดใหน้กัท่องเทีย่วมาลิ้มลองความสดอร่อยของอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของทีน่ี่มากมาย 

วนัที่ 4         สวนเคนโระคุเอน็ - ย่านเรอืนน ้าชาตะวนัออก  - ตลาดโอมิโจ –  

ผาหนิโทจนิโบะ เมืองฟคุุอ ิ - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ   

เชา้ - - 



 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 

  📸  ผาหนิโทจนิโบะ เมืองฟคุุอ ิ แท่งหนิภเูขาไฟทีเ่รยีงตวัเป็นแนวต่อกว่า 1 กโิลเมตร เป็นงานศิลปะ

ขนาดใหญ่ทีร่งัสรรคข์ึ้นโดยธรรมชาต ิโทจนิโบะเป็นผาหนิทีม่ลีกัษณะราวกบัดนัตวัขึ้นมาจากทะเลเป็นผา

หนิภเูขาไฟใหญ่หน่ึงในสามของโลก  และตดิทอ๊ปรอ้ยสถานที่ชมพระอาทติยต์ก 

 

   เมืองโอซากา้ 

 📸  ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ  ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้อย่างจใุจ อาท ิเสื้อผา้ รองเทา้ เครื่องหนงั 

กลอ้งดจิติอล นาฬกิาแบรดเ์นม  และเครื่องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ในย่านชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมอืง

โอซากา้ ซึง่ญี่ปุ่นมสีนิคา้ทีน่่ารกัมากมาย และสนิคา้แบรดเ์นมจากท ัว่ทุกมมุโลก 

 

ค า่                 รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั     

ที่พกั    โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

   📸  อสิระชอ้ปป้ิง หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เตม็วนั 

    ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

  ตื่นเตน้ ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเครื่องเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนงัดงัมายมายกบัโลกแห่ง

ภาพยนตรฮ์อลลวูีด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โซน “Harry Potter” นัน้ไดร้บัการกลา่วถงึว่าเหมอืนกา้วเขา้สู่โลก

เวทมนตรใ์นหนงัสอืเลยทเีดยีว   

 

    ส าหรบัท่านที่ตอ้งการเขา้สวนสนุก จา่ยเพิม่ (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

       **ราคา ผูใ้หญ่ ท่านละ 2,900 บาท**   

    **ราคา เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท** 

 

  📸  อสิระชอ้ปป้ิง (ไม่มีรถโคช้บรกิาร เดินทางโดยรถไฟ (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

วนัที่ 5         อสิระชอ้ปป้ิง หรอืซื้อทวัรเ์สรมิสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เต็มวนั 

ไม่มีรถโคช้บรกิาร / เดินทางโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เชา้ - - 



  ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) / Amerikamura / โดทงบุริ (Dotonburi) / นมับะพารค์ (Namba Park) / 

Den Den Town หรอื นิปปงบาช ิ(Nipponbashi) / ชนิเสะไก (Shinsekai) / เอบสุิบาช ิ(Ebisubashi) 

เป็นตน้ 

 

   

* เพือ่ใหท่้านไดส้นุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

ที่พกั    โรงแรม  OSAKA DAIICHI  HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

     ไดเ้วลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโอซากา้ 

  11.45 น.          ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 623 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

  15.35 น.            เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 6 สนามบนิโอซากา้ - กรุงเทพฯ เชา้ - - 



อตัราค่าบรกิาร     ราคาผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง /  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

   วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน พกัเด่ียว เพิม่ 

มกราคม – มีนาคม 66 72,900 55,900 46,900 39,900 9,900 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผูใ้หญ่ 3,000 บาท  

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

***ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได*้** 

***(ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) มีไกดท์อ้งถิ่นพูดไทย รอรบัท่านที่สนามบนิที่ญี่ปุ่ น*** 

หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วที่ระบเุท่านัน้   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       

 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบเุท่านัน้  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้  

 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทางขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ น   

 ค่าประกนัคุม้ครองโควดิ / อบุตัิเหต ุทนุประกนัท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ ต า่กว่า 16 ปี ทุนประกนั 1,000,000 บาท)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดัตามเสน้ทางรายการที่ระบ ุและ ภาษีน ้ ามนัสายการบนิ 

  ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องบนิ และ สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก.  

  ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบนิก าหนด 

  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

  ค่าบริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 

  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของท่าน เพือ่เป็นก าลงัใจ (ไม่บงัคบัทิป) 



 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

      ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่ส ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯ จดั 

 ให ้เป็นตน้   

  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ ท ัง้ใน และต่างประเทศ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซึ่งตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรยีกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000  บาท   

ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

 

 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิ์ในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด*** 

 

 

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องต ัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษทัทวัรเ์รยีกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนท าการยืน่วซี่า ซึง่จะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุป๊ปกต ิ

ซึง่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีเ่กดิขึ้น 

การจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตาม

ระบบของสายการบนิเท่านัน้  

ที่นัง่ Long Leg  ที่นัง่รมิประตูฉุกเฉิน  เป็นทีน่ ัง่ส  าหรบับคุคลทีดู่แขง็แรง และสามารถสือ่สารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน

ลูกคา้สามารถรเีควชได ้แต่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา 

 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบรษิทัเริ่มตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิ

กรณีท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบนิ หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดที่ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ 

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทัฯ ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ 

FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านที่เป็นมสุลิม,  ทานมงัสวริตั,ิ ไม่ทานหม ู/ เน้ือ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดินทาง 

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ

ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 หอ้งพกัญี่ปุ่นมขีนาดเลก็ และจ านวนหอ้งพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสทิธิ์กรณีหากท่านรเีควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไม่ไดต้ามที่

ท่านตอ้งการ 

การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกัโดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ 

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม ว่าจะมหีอ้งพกัใหท่้านเปลีย่นได ้

หรอืไม ่ซึง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรบัประกนัได  ้

 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ เป็นไปตามสายการบนิก าหนด (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วน

ทีโ่ดนเรยีกเก็บเพิม่ กรณีน า้หนกัสมัภาระเกินกว่าสายการบนิก าหนด) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 

115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนด

ของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่มัภาระน า้หนกัเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้  

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 

 

 

หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณท์าง

การเมอืง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็ตาม 

(ซึง่เป็นเหตุการณท์ีเ่หนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั  ท ัง้ๆ ที่

สายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทาง

บริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ช ัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริ่มงาน 

08.00 น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้) การใหบ้รกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้น้ีมคัคุเทศกแ์ละ

พนกังานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 



 

 

  
ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดท ัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการ

ยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ีทุกประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนข้ึนไป  

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย 

และเหลอืหนา้พาสปอรต์ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอรต์ของท่านลว่งหนา้ และหากเกดิปญัหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตใุดๆ กต็าม  

ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบในทกุๆ กรณี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     หากสนใจจองกรุณาตดิตอ่ 
 สอบถามผา่น Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทวัร์ผา่น FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั -> 

http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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