
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO SHIRAKAWA GO 5D3N 

ทวัร ์เรยีล เรียล โอซากา้... ตวัตึง  

รหัสโปรแกรม : 26553 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 



 
 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณ

ภูมิ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู-ิสนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-กรงุโอซากา้-ถ่ายรปู

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เมอืงเกียวโต-

วดัคิโยมสิึ-ย่านฮิกาชยิามา่-เมอืงนาโกย่า-

งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเทา่ ★★★ 

3 เมอืงนาโกย่า-หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวา

โกะ-เมอืงทาคายามา่-ถนนซันมาจิซจูิ-

ถ่ายรปูที่ท าการเกา่ทาคายามา่ (ดา้นนอก)-

เมอืงนาโกย่า 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Nagoya 

หรือเทียบเทา่ ★★★ 

4 เรียนรูพิ้ธีชงชาญ่ีปุ่น-ศาลเจา้เฮอนั-เมือง

อาราชยิามา่-ป่าไผ-่สะพานโทเก็ตสึเคียว-

เมอืงโอซากา้-เอ็กซโ์ปซิตี้-ย่านชนิไซบาชิ 

🍽 🍽 
 

- Sarasa Hotel Dotonbori 

หรือเทียบเทา่ ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทวัรข์า้งตน้ อาจมกีารสลบัปรับเปลี่ยนเพ่ือความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-กรงุโอซาก้า-ถ่ายรปูประสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เมืองเกียวโต-วดัคิโยมิสึ-ช้

อปป้ิงย่านฮิกาชิยาม่า-เมืองนาโกย่า-งานประดบัไฟฤดหูนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ 



 
 

 
 
 
 
 

 
08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น (**เวลาที่ประเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชม. ควรปรับนาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ จากนัน้น าท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (ดา้นนอก) แลนด์

มารก์อนัดบัหนึ่งของเมืองโอซากา้ ท่ีไมว่า่ใครก็ตอ้งมาเยือน นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอด

นิยมเม่ือมาเยือนยงัเมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชัน้ 

หอ้มลอ้มดว้ย ก าแพงหิน คนู  า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มอง

แลว้ดตูดักับความเป็นเมืองทนัสมยัท่ีอยู่รายลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ท าใหค้วามรูส้ึก

เหมือนเป็นปราสาทโบราณท่ีหลดุเขา้มาในยคุปัจจบุนัเลยทีเดียว จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ 

เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตร่วมกว่า 

1,100 ปี จึงท าใหเ้มืองเกียวโตแห่งนี ้มีสถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเต็มไปดว้ยประวตัิศาสตร ์และ

วฒันธรรมดัง้เดมิของญ่ีปุ่ นมากมาย จากนัน้น าทา่นสู ่วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน ้าใส” เป็นวดั

เก่าแก่บนเนินเขาท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ตวัเมืองเกียวโต ตวัวดัก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบทัง้หมด แต่

ท่ีนา่สนใจ คือ เสาท่ีค า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้  านวนรอ้ยกว่าตน้ 

สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ตต่วัเดียว โดยใชว้ิธีเขา้ลิ่มดว้ยภูมิปัญญาของชาว

ญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จดุท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียวโต 

มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงามพรอ้มกบัวิหารของวดัคโิยมิสึ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านการคา้ท่ีถือว่าฮอต

ฮิตมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตั้งอยู่บริเวณท่ีเป็นเนินเขาทาง

ตะวนัออกของเกียวโต เต็มไปดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกิน

เล่น รา้นขายสินคา้ต่างๆ และรา้นขนมพืน้เมือง พูดไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไป

หมด สิ่งท่ีท าใหย้านนีมี้เสน่หม์ากท่ีสุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรือนรา้นคา้ท่ียงัคง

ความเก่าแก่เป็นสไตลโ์บราณ อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น เลือกซือ้ เลือกดขูองตามอธัยาศยั 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) เป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ



 
 

 
ในภมูิภาคชบู ุ(Chubu) และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือในเรื่อง

แหลง่อตุสาหกรรม และยงัเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัอีกดว้ย จากนัน้น าทา่นชม งานประดับไฟ

ฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato) งานประดับไฟท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่ น ซึ่งจะจดัขึน้เป็นประจ าทุกปีในระยะเวลายาวนานหลายเดือน ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม-

พฤษภาคม เป็นงานจดัแสดงไฟท่ีหลายคนตัง้ตารอ เพราะในแต่ละปีจะมีธีมการจดังาน

แตกตา่งกนัออกไป ในพืน้ท่ีของสวนดอกไมข้นาดใหญ่จะเตม็ไปดว้ยดวงไฟกว่าลา้นดวงท่ี

แข่งกันส่องแสงยามค ่าคืน ซึ่งจะถูกประดบัตกแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ทัง้ภูเขาไฟฟูจิ ตน้

คริสตม์าส แม่น า้ ทุ่งหญ้า รวมถึงยงัมีการประดบัไฟบนน า้ ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ดินชมกนั

เพลินๆ ทา่มกลางอากาศเย็นสบายในฤดหูนาวอย่างตื่นตาต่ืนใจ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Ibis Styles Nagoya หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน  
 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาท่ีมีรูปรา่งแปลกตาติดอนัดบั ซึ่งไดช่ื้อ

วนัท่ีสาม   เมืองนาโกย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ถนนซนัมาจิซูจิ-ถ่ายรปูกบัท่ี

ท าการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก)-เมืองนาโกย่า 



 
 

 
ว่าเป็น The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่ง

หนึ่ง โดยมีบา้นทรงแบบ “กชัโชสคึรุ”ิ เป็นบา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 ปี ค  าว่า 

“กัชโช”  มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงลักษณะรูปแบบของบา้นท่ีมี

หลงัคามงุดว้ยฟางขา้วท่ีท ามมุชนัถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ีประนมเขา้หากนั ตวับา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา ในปี 

ค.ศ. 1995 องคก์รยเูนสโกไดข้ึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลกนั่นเอง หลงัจากนัน้

น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองนาโกยา่ อีกครัง้  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 

หลงัรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ น าท่านสู่ เมืองทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมือง

เล็กๆ ตัง้อยูใ่น จ.กิฟ ุท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขา และธารน า้ใสจ านวนมาก จากนัน้ใหท้า่นเดิน

เล่น ณ ถนนซันมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji Street) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลิตเติล้เกียว

โต” เป็นย่านเมืองเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรกัษ์ไวซ้ึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต

ของชาวญ่ีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ ์ทัง้บา้นเรือน รา้นคา้ คาเฟ่ และโรงสาเก สรา้งขึน้ดว้ยไม้

แบบโบราณ และยงัคงบรรยากาศแบบสมยัเอโดะไวไ้ดอ้ยา่งดี นอกจากนีย้งัมี วดั ศาลเจา้ 

สะพาน และตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพ

ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จากนั้นให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับที่ท าการเก่าทาคายาม่า 

(Takayama Jinya) (ด้านนอก) ใช้เป็นทั้ง ท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศัยของผู้ว่าราชการ

จงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาว่าในสมยัเอะโดะ 

หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรฐัในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาได้

อยา่งสมบรูณ ์ซึ่งภายในนีป้ระกอบดว้ยบริเวณไตส่วนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ โรงครวั 

และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองนาโกยา่ อีกครัง้ 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก Ibis Styles Nagoya หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน  

 

 

 

 



 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
 
 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสมัผสัประสบการณพ์ิเศษ เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่น ใหท้า่นไดเ้รียนรูว้ิธีชงชา

แบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอรม์อปุกรณ ์การชง 

และขั้นตอนการด่ืม และยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานีอี้กด้วย 

จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจา้แห่งนีน้ัน้ ถูกสรา้งขึน้เพ่ือให้

ระลกึถึงจกัรพรรดคิามม ุและจกัรพรรดิโ์คเมอิ ผูท่ี้มีความส าคญัตอ่เมืองเกียวโตอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รก และองคส์ดุทา้ยของเกียวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรม

ในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสา และประคโูทรอิิยกัษสี์แดงท่ีตัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มีสีแดงสดใส

มองเห็นมาแตไ่กล  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า (Arashiyama) หรือท่ีคนไทยรูจ้กัในช่ือ 

“ป่าไผ่อาราชิยาม่า” โดยท่ีตลอดเสน้ทางทัง้สองขา้งนัน้ ถกูขนาบดว้ยป่าไผ่ ใหค้วามร่ม

รื่นเรียงรายสดุลกูหลููกตา ซึ่งเป็นมมุถ่ายรูปยอดฮิตท่ีอยู่หลงัวดัเทนริวจิ รวมทัง้แม่น า้โฮซู

กาวะ ใหท้กุทา่นสามารถเก็บภาพท่ีรมิแมน่ า้บรเิวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo 

Bridge) เป็นอะไรท่ีพลาดไม่ไดเ้ด็ดขาดหากไดม้าเยือน ณ ท่ีแห่งนี ้เต็มไปดว้ยบรรยากาศ

ดีท่ีเหมาะแก่การพกัผ่อนและชมวิวทิวทศันเ์ป็นอย่างยิ่ง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโอ

ซาก้า (Osaka) เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 

3 ของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยูใ่นภมูิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนช ูปัจจบุนัเมืองโอซากา้ มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย มีทั้งแหล่งช้อปป้ิงยอดนิยม และมีสวนสนุกระดับโลกขนาดใหญ่ 

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปป้ิง ณ เอ็กซ์โปซิตี้ (Expo City) ศูนย์รวมความบันเทิงท่ี

ยิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสรา้ง

วนัท่ีส่ี    เมืองนาโกย่า-เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-เมืองอาราชิยาม่า-ป่าไผอ่าราชิยาม่า-สะพาน

โทเกต็สึเคียว-เมืองโอซาก้า-ช้อปป้ิงเอก็ซโ์ปซิต้ี-ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 



 
 

 
ขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ท่ีจดัขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1970 มีเนือ้ท่ีทัง้หมดราวๆ 172,000 

ตารางเมตร ภายในพืน้ท่ีแหง่นีมี้แหลง่ความบนัเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the 

enjoyment of playing, learning, and discovering ท่านสามารถเพลิดเพลินกบักิจกรรม

ตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั และอิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซ

บาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนีมี้ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น และตา่งประเทศ เช่น Zara, H&M, 

Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้ ใกลก้ันท่าน

สามารถเดินไปยัง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบันเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนน

เลียบคลองโดทงโบริ จากสะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอิน

ถ่ายภาพคูป่า้ยกลูิโกะแมน หรือปา้ยโดทงโบริกลูิโกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นปา้ยไฟ

นีออนรูปนกักรีฑาก าลงัวิ่งอยู่บนลูว่ิ่ง ซึ่งถกูตดิตัง้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีก

หนึ่งสัญลักษณส์ถานท่ีนัดพบกันหลง นั่นก็คือ รา้นปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึ่งมีปู

ยกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาดส าหรบั “ทาโกยากิ” อาหารทอ้งถ่ินของ

ชาวโอซากา้ ท่ีมาถึงถ่ินแลว้ตอ้งลอง 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
ทีพั่ก  Sarasa Hotel Dotonbori หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ... 

 09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 



 
 

 
13.50 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

*** กรุณาศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกคา้ และบริษัทฯ เม่ือทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง

บริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด *** 

**ท่านใดมีเที่ยวบินภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบิน แอรเ์อเชีย เท่าน้ัน** 

** ทั้งนี้หากสายการบิน หรือเที่ยวบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพิจารณาชดเชยคา่เสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดียวกนักบัเที่ยวบนิหลกัเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิที่
ทางบริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ และพิจารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ี่เร่ิมเดินทางจาก สนามบนิสุวรรณภมิู ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ
พนักงานขายล่วงหน้ากอ่นท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการยนืยนัเที่ยวบนิ

หลัก และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

31 มีนาคม-04 เมษายน 66 V91MPA 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 เมษายน 66 QYQF4U 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

14-18 เมษายน 66 U5GTTJ 44,888.- 6,900.- 9,900.- 

25-29 เมษายน 66 EZUSUV 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 66 WYE33H 40,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 เมษายน-04 พฤษภาคม 66 MUKK3Y 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

01-05 พฤษภาคม 66 E3U5QM 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

03-07 พฤษภาคม 66 X2877S 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

04-08 พฤษภาคม 66 L2UMWC 38,888.- 6,900.- 9,900.- 

30 พฤษภาคม-03 มิถนุายน 66 G9VJ4U 35,919.- 6,900.- 9,900.- 

ส าหรบัลกูค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์5,000.-/ท่าน 

 



 
 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ รายการทวัรส์ามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การระบาด

ของโรคติดต่อ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ นตาม

กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวันละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์ และคนขับจะเป็น

ผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ๆ  เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบิน ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมที่พกัตามที่ระบ ุหรอืเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 ค่าเบีย้ประกัน อุบตัิเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลมุถึง

สขุภาพ อาการเจ็บป่วย หรอืโรคประจ าตวั) กรณีเสยีชีวิตจากอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกนั

ทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์

ในหอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซา่ตามเดิม ผูเ้ดินทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการยื่น

รอ้งขอวีซา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มในภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน 

 



 
 

 
เดินทางขัน้ต ่า 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บรกิาร

เพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธ์ิในการงดออกเดินทาง และเลือ่นการเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ทา่นไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่า

วันเดินทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน   

 สว่นท่ีเหลอื ช าระก่อนวนัเดินทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรอืบางสว่น ทางบรษิัทฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง

อีเมล์,  หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่า
มัดจ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ี่ซือ้) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ / สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ 
(เปลี่ยนชื่อ) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการ
บิน  หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการ
คืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรม
น้ันๆ ซ่ึงไม่สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 1.1 ได้ 

 

    

 



 
 

 
       2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซ่ึงเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากที่ทา่นไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่า

วันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวนทันทีในวันจองเท่าน้ัน)   

 สว่นท่ีเหลอื ช าระก่อนวนัเดินทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเต็มจ านวน  

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการ
บิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงนิได้ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนเงนิทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซ่ึงไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที่ 2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกดิภยัพิบตั ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภยัพิบัติตามธรรมชาติ หรือภยัพิบัติอนัไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้าได้ เชน่ พายุ

ไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป ลูกคา้ไม่สาม

รถที่จะน าเหตุการณด์ังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงนิคนืได้ และบริษัทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆทั้งสิน้ แต่จะขอสงวน

สิทธ์ิในการพิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปได้ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภยัพิบตัิน้ันจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 



 
 

 
 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบไุว ้

ในรายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคืน 

ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดินทางกลบัได ้และการจัด

ที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิก

การเดินทาง บตัรโดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรอืคืนเงินบางสว่นได ้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เร่ืองโรงแรมที่พัก 

 เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

 กรณีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

 ส าหรับน า้หนักของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเครื่องบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่

ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

 ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได  ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

 กรณีที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระ

น า้หนกัเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

 ทางบรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดินทาง) 



 
 

 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจาก การยกเลิกเที่ยวบิน ความลา่ชา้ของสายการ

บิน โรงแรม ที่พกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัิเหต ุสภาพอากาศ ภยั

ธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรอืนอกประเทศ หรอืเมืองที่ทา่นเดินทางไป หรอืไมว่า่จะดว้ย

สาเหตใุดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท์ี่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึง

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร  ์เนื่องจากเหตกุารณค์วามไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภยั อคัคีภยั โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองที่ท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในสว่น

ของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหา

สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณี

ดงันี ้

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้

ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือความประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทาง

กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง 

 กรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคนต่างดา้วที่

พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 

วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้า

เมือง เพื่อยนืยนัการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครือ่งบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

2. สิ่งที่ยืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  



 
 

 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านกั

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่จะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 

30 ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสทิธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบ และไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม



 
 

 
แรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิ

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรอืวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้

เวลาในการท่องเที่ยว และชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดินทางในบางครัง้ที่ตอ้งเรง่รบี เพื่อใหไ้ดท้อ่งเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มทา่นวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดินทาง 

15. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนั

นัน้ๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม

การเดินทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกทา่นทีม่อบความไว้วางใจใหกั้บเรา ดูแลเร่ืองการทอ่งเทีย่ว และบริการ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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