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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภมูิ)-(สนามบนินาโกยา่)ประเทศญ่ีปุ่น 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 2 สนามบนินาโกย่า-หมู่บ้านซมึาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ-ทาคายาม่า   
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เท่ียวบินท่ี 

TG644 (00.05-07.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแล้ว  จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ 
(Tsumago-juku) ตัง้อยู่ในเมืองคิโซะ (Kiso) จงัหวดันากาโน่ เคยเป็นเมืองท่ีรุง่เรืองมากอีกเมืองใน
อดีต ตัง้อยู่บนเสน้ทาง Nakasendo ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเกียวโต และ เอโดะ หรือโตเกียว ในปัจจบุนั
นั่นเอง โดยสมยัอดีตเมืองนีถื้อเป็นจดุแวะพกัท่ีส าคญัระหว่างการเดนิทางไปกลบัระหวา่งเมืองหลวง

เก่าและเมืองหลวงใหม่ ก่อนจะเริ่มลดความนิยมลงเน่ืองจากมีการพฒันาเสน้ทางรถไฟ และถนน
สายใหมท่ี่สะดวก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติดอนัดบั The most beautiful 
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village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกชัโชสึครุิ เป็น
บา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 ปี ค  าวา่ กชัโช มีความหมายวา่ พนมมือ ซึ่งเป็นการบง่บอก
ถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นท่ีมีหลังคามุงดว้ยฟางข้าวท่ีท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือท่ี

ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งขึน้โดยไม่ใช้
ตะป ูตอ่มา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทาง ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบั
ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าดว้ยกัน ตัง้อยู่บริเวณท่ีโอบล้อมไปดว้ยภูเขาน้อยใหญ่ใน
จังหวัดกิฟุ ด  ารงไวซ้ึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
เปรียบไดก้บัเมืองท่ีไดร้บัพรใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม  
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนูพเิศษ!! SET KAISEIKI 

พักที ่ Hotel Associa Takayama Resort หรือเทยีบเท่า  
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 3 ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนท าอาหารสาธิตตัวอย่าง-พระใหญ่เอจเิซ็น-หน้าผาโทจนิโบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิชม ตลาดเช้าทาคายามะ (Takayama Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
เลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไมห้ลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองท่ีน ามาปรุงสดๆสะอาด และยงัมี
เสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของท่ีระลกึของพืน้เมืองตา่งๆมากมาย โดยบรรยากาศการคา้
ขายของท่ีน่ีจะแตกตา่งจากเมืองใหญ่ๆ ดว้ยความเป็นเมืองท่ียงัคงความเป็นชนบทอยูม่าก ท าให้
แลดเูป็นกนัเองมากกวา่ แถมราคายงักนัเองกวา่ไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนท าอาหารสาธิตตัวอย่าง” GuJo Food Sample 

Workshop โดยมีผูเ้ช่ียวชาญสอนและดแูลอย่างใกลช้ิด จากเมนูอาหารท่ีวางเรียงรายอยู่ในตูโ้ชว์
ของภัตตาคารท่ีมีช่ือเสียงดูช่างน่าทานยั่วยวน ท่านจะทราบถึงขึน้ตอนในการท าอาหารตวัอย่าง 
เคล็ดลบั และสนกุกบัการประดษิฐ์อาหารดว้ยฝีมือของทา่นเอง  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดชินไดจิ (Shindaiji)  น าท่านไหวข้อพร พระใหญ่เอจิเซ็น (Echizen 

Daibutsu) พระพทุธรูปส ารดิท่ีมีขนาดใหญ่กว่าองคพ์ระซึ่งประดษิฐานท่ีเมืองนาระ จงึถือวา่เป็นองค์
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในบรรดาองคพ์ระใหญ่ไดบทุสขึองญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 17 เมตร ประดษิฐานอยูท่ี่วดัชิน 
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ไดจิ (Shindaiji) เมืองคตัสยุะมะ (Katsuyama) สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1987 และก าแพงท่ีโอมลอ้มองค์
พระพทุธรูปทัง้ 3 ดา้น ยงัมีเทวรูปท่ีท าจากหินและทองค าอีกกว่า 1 ,281 องค ์ว่ากนัว่าพระใหญ่องค์
นีมี้ตน้แบบมาจากพระพทุธรูปท่ีประดษิฐานในถ า้หินหลงเหมิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นมรดกโลก 
เดนิทางถึง หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหนา้ผาท่ีย่ืนออกไปในทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยูใ่นเมืองสะ
กะอิ จงัหวดัฟุกยุ หรือบริเวณพรมแดนท่ีติดกบัจงัหวดัอิชิกาว่า จดุเดน่ของผานีคื้อมีความยาวถึง 1 
กิโลเมตรและสงูถึง 25 เมตรดว้ยกนั และเป็นหนา้ผาหินลาวาท่ีถกูน า้ทะเลและคล่ืนลมกดัเซาะโดย
ธรรมชาติ บนหนา้ผานีมี้ทางเดินท่ีเหมาะสมสรา้งเตรียมไวใ้ห ้นอกจากนีไ้ดมี้เรือน าเท่ียว ท่ีท่าน
สามารถชมความงามของหนา้ผานีจ้ากทะเลไดอี้กดว้ย อีกทัง้หนา้ผาแห่งนีย้ังมีหินเก่าแก่แปลก
ประหลาด มากมายใหท้า่นไดช้ม เชน่ หินสิงโต หินเทียน หินสามชัน้ หินชนั และยงัมีหอชมวิวโทจิโบ
ในเมืองท่ีท่านสามารถ เห็นวิวของหนา้ผาหินโทจินโบ เกาะโอชิมะ และเทือกเขาฮาคสุนัดา้นหลงัได้
อีกดว้ย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า 
 

 4 อามาโนะฮาชดิาเตะ-หมู่บ้านชาวประมงอเินะ-พธีิชงชา-วัดคโิยะมิสุ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า สะพานสู่
สรวงสวรรค ์มีลกัษณะเป็นสนัทรายท่ีถกูสรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาติทัง้จากกระแสน า้และแรงลมพัดท่ี
พาตะกอนและเม็ดทรายมารวมตัวกันเป็นแนวยาวทอดตัวขวางกั้นระหว่างอ่าวมิยาสึกับแหลม
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ตงัโกะ มีความยาวถึง 3.6 กิโลเมตรถกูปกคลมุดว้ยตน้สนนอ้ยใหญ่กว่า 8,000 ตน้   ท่ีแห่งนีถื้อเป็น
แหลง่ชมวิวทางทะเลตดิท่ีสวยงาม 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ” (Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรกัษ์ท่ี
หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมีจุดเด่นเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน มีการสรา้ง
บา้นย่ืนออกไปในน า้ แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆ กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่ งจะ

สรา้งอยูต่ดิกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นท่ีสวยงามแปลกตาไม่เหมือนกบัท่ีใดๆในญ่ีปุ่ น 
โดยบา้นแบบนีเ้รียกว่า ฟนูะยะ (Funaya) หมูบ่า้นอิเนะในปัจจบุนัเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ท่ีใหบ้รรดานกัท่องเท่ียวไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแตก่ารตกปลา การปลูก
ขา้วและอ่ืน ๆ 
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จากนัน้น าท่านสมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยั่งรากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แตอ่ดีตจนถึง
ปัจจบุนัพิธีชงชาเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ท่ีสุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยวา่หากทา่นไดมี้โอกาสไดเ้ขา้รว่มพิธีชง
ชา ก็จะตอ้งหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แตเ่ต็มไปดว้ยเสน่หอ์นัน่าดงึดดูใจผูค้นทั่วโลกอยา่ง
แนน่อน จากนัน้ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้น าท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน ้าใส(Kiyomizu) ตัง้อยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวนัออก
ของเกียวโตซึ่งเป็นสถานท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในเกียวโต วดัคิโยะมิสท่ีุตัง้อยู่บนหนา้
ผานัน้ถกูรองรบัดว้ยเสาตน้ซุงมากกว่ารอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ท่ีสามารถมองวิว
ทศันข์องกรุงเกียวโตไดจ้ากท่ีน่ี ในตวัของวัดนัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งความรกัและชีวิต
สมรส 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  
พักที ่Hotel Namba Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ชนิไซบาช ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับ ปราสาทโอซาก้า(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) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Market) เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มาก
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ จะเป็นตลาดสด ท่ีจ  าหน่าย ผกั ผลไม ้อาหารสดเยอะแยะมากมาย   
มีรา้นเสือ้ผา้ รา้นขายยา รา้น 100 เยน รา้นดอกไม ้รา้นอาหาร อยู่รวมๆกนัใหเ้ราเลือกชิมเลือกชอ้ป
ป้ิงกนัตามอธัยาศยัทางเดนิรวมๆของตลาดอยู่ท่ีประมาณ 580 เมตร  จ  านวน 150 รา้นคา้ 
โดยมีประวตัยิาวนานถึง 190 ปี และไดร้บัสมญานามวา่เป็น "ครัวแห่งโอซาก้า" 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านการคา้ยอดนิยมท่ีตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอ
ซาก้า ซึ่งมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมาเย่ียมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเท่ียว
น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นคา้ พิพิธภัณฑ ์ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝ่ังของ
แมน่ า้โดทงโบร ิและท่ีน่ียงัเป็นแหลง่ถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเท่ียวท่ีมาโอซากา้อีกดว้ย เพราะมีปา้ย
โฆษณา และปา้ยหา้งรา้นตา่งๆ ซึ่งมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง จากนัน้ทา่นอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซ
บาชิ(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ช่ือของโอซากา้ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้ทกุประเภทไม่ว่าจะเป็น
แฟชั่นมอลลอ์ย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco รา้นคา้แบรนดส์ุดหรูตัง้แต่แบ
รนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกา
สุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดกี์ฬาอย่าง Adidas ใหท้่านไดจ้บัจ่ายใช้
สอย สินคา้มากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีทัง้รา้นเครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม 
ขนม ของฝาก ของท่ีระลกึมากมาย 

เยน็  อิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
พักที ่ Hotel Namba Osaka เทยีบเท่าระดับ 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 
ศกุร-์พธุ 24 กมุภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2566 65,999 65,999 23,000 

ศกุร-์พธุ 10 – 15 มีนาคม 2566 62,999 62,999 23,000 
เสาร-์พฤหสับดี 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 62,999 62,999 23,000 

ศกุร-์พธุ 21 – 26 เมษายน 2566 60,999 60,999 23,000 
 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพือ่ประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากทา่น
ไดช้  าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือวา่ท่านยอมรบัเง่ือนไขแลว้และไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิเหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบนิ 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดนิทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ยา่งต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รบัไมเ่กิน 20 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 

บาทไมคุ่ม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงท่ีแพทยว์ินิจฉยัวา่เป็นก่อนเดนิทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรมฯ์  

7. คา่ประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม)์ 



KJP140611-TG   RAVISHING JAPAN NAGOYA KYOTO OSAKA 6D4N 

 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 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

ซกัรดี, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. คา่ทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของทา่น 

 
การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้
บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้  

2. ส่วนทีเ่หลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ ์ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั
ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบรษิัทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่  าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนั่งใหล้กูคา้ทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือทา่นช าระเงินแลว้ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

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

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ี 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวั
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ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บรษิัท 

1. ในแตล่ะเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต  ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรนี์ก้  าหนดใหมี้ผู้
เดนิทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไมถึ่งท่ีก าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มคา่ทวัร ์หรือ 
เล่ือนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทา่นมีไฟลท์บนิภายในประเทศ แตม่ิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟลท์บนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไมส่ามารถเล่ือนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากทา่นถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงันัน้ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหเ้ล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีทา่นไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปล่ียนแปลงทา่นจะยินยอมใหท้างบรษิัทฯ คิดคา่ใชจ้า่ยท่ีทางบรษิัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งนอ้ยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดนิทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยดุยาว เชน่ 
สงกรานต ์/ ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว หรือ หกัคา่ใชจ้า่ยท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัคา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัรท่ี์ช  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบและ

คืนคา่ทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏิเสธวีซา่ ดา่นตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 
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6. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่า่ส่วนใดสว่นหนึ่ง ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชว่งพีเรียดวนัเดนิทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดนิทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใชจ้า่ยการด าเนินการตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ชา้ของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ชา้ของ
สายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบดิ, แผน่ดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุทา่นเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ทา่นจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีคา่สว่นตวัตา่งๆของทา่นเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินสว่นตวั ของมีคา่ตา่งๆระหวา่งการเดนิทางท่องเท่ียวอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนญุาตให ้เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีท่ีทา่นจะใชห้นงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบนิ

แจง้วา่ไมส่ามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไมว่า่กรณีใดๆ เน่ืองจากทางบรษัิทไดมี้การช าระคา่ใชจ้า่ย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 
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8. กรณีท่ีทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในการบรกิารนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใชจ้า่ยทกุ
อยา่งทางบรษิัทฯ ไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายเป็นรายกรณี เชน่ ผูท่ี้ตัง้ครรภ,์ เดก็อายตุ  ่ากวา่ 2 ขวบ, ผูท่ี้
นั่งวิลแชร ์หรือบคุคลท่ีไมส่ามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพ่ือสอบถามและหาขอ้สรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกับตา่งประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดนิทางแลว้หากทา่นไมไ่ดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจงึค  านงึถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

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

ตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ือง 
1. ตั๋วเครื่องบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเล่ือนวนั

เดนิทางกลบัทา่น จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิเรียบรอ้ยแลว้หากทา่นยกเลิกทวัรไ์มว่า่

จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้า่ยแลว้แตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้  าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดนิทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกตปิระมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีไดจ้ะขึน้อยูก่บัแต่
ระบบของสายการบนิน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเตมิในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเตมิโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไมอ่าจรบัประกนัไดว้า่ทา่นจะไดท่ี้นั่งตามท่ีทา่นตอ้งการได ้ 

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตั๋วบนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษัทเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้  

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

ก าหนดทา่น จะตอ้งเป็นผูเ้สียคา่ปรบันัน้เอง 
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10. ทางบรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ได  ้
 

โรงแรมทีพ่ัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมท่ีพกัใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุน
โปรแกรม 

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

3. ส าหรบัท่านท่ีพกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือวา่ท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยูค่นละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ทา่นตอ่หอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใชจ้า่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไมมี่พนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยูใ่นเมืองเก่ารถโคช้ไมส่ามารถเขา้ถึงไดท้า่นจะตอ้งน า
สมัภาระของทา่นเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
 

ส าหรับผู้เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

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

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