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JAPAN ALPS 
FLOWER 

6D4N BY TG 
 
กิฟ ุ ชม หมู่บ้านชิราคาวาโก ทีไ่ดร้บัเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก, เดนิชมเขต

เมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ แห่งเมอืงทาคายามะ 
โทยามะ ชมธรรมชาตอินัสวยงามและชมก าแพงหมิะทีสู่งมากกว่า 10 เมตรที่ เทือกเขาเจแปน

แอลป์ 
นากาโนะ ชม ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นและได้ถูกจดทะเบยีนให้เป็น

สมบตัลิ ้าค่าประจ าชาต ิ
นาโกย่า อสิระใหท้่านเดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงนาโกย่าดว้ยตวัท่านเอง 1 วนัเตม็ 
มิเอะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที ่นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอาท์เลท็, ชมทุ่ง

ดอกเนโมฟิล่า และชมเทศกาลประดบัไฟที่ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศญี่ปุ่ นที ่สวนนาบา
นะโนะซาโตะ   

 
 



 

 

ก าหนดการเดินทาง 
20-25 เมษายน 2566 

 

วนัแรก            สนามบินสุวรรณภมิู  
 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C 
สายการบินไทย มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านในการ
เตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน 
 

วนัท่ีสอง           สนามบินชูบุ เซน็แทร ์>> กิฟ ุ>> หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าโก >> ทาคา

ยามะ 

                          >> เขตเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> โทยามะ 

 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบิน
ไทย เท่ียวบินท่ี TG644 

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินชูบุ เซ็นแทร์ หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ตรวจรบักระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)   

• น าท่านเดินทางสู่  เมืองกิฟุ (Gifu) น าชม 
หมู่ บ้านชิราคาว่าโก  (Shirakawa Go Village) 
หมู่บา้นชาวนาในหุบเขาทีเ่ตม็ไปดว้ยบา้นเรอืนเก่าแก่
สไตล์กัสโซ่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ค าว่า “กัส
โซ่” แปลว่า “พนมมอื” ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบ
ดัง้เดมิของญี่ปุ่ นที่ออกแบบหลงัคาของบ้านให้สูงและ
ชนัถงึ 60 องศาคล้ายกบัการพนมมอื  ตวัโครงสร้าง
ของบา้นกถ็ูกสรา้งขึน้โดยใชไ้มแ้ละวสัดุจากธรรมชาติ

โดยที่ไม่ใช้ตะปูในการก่อสร้างแม้แต่ตัวเดียว แต่ก็ยงัคงความแข็งแรงและสามารถ
รองรบัน ้าหนักของหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญาของชาวญี่ปุ่ นที่
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์เอาไว้เป็นอย่างยิง่  จนกระทัง่ ในปี ค.ศ.1995 หมู่บ้านแห่งนี้ก็

ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก
ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น   ให้ท่านได้
เพลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของหมู่บ้าน
ที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูงและสัมผัสบรรยากาศ
ดัง้เดมิอนัเงยีบสงบทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจมริูล้มื   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายามะ (Takayama) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต น า
ท่านเดนิชมเขตเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้าต่างๆ อาทิ
เช่น ร้านขายเหล้าสาเก ร้านเนื้อฮิดะย่าง ร้านขนมโบราณต่างๆ ร้านขายของที่ระลกึ
น่ารกัๆอย่างตุ๊กตาซารุโบโบะหลากส ีโดยร้านค้าเหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบของบ้าน
โบราณในสมยัเอโดะเมื่อกว่า 300 ปีก่อนเอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่
ระลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจตามอธัยาศยั 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโทยามะ (Toyama)  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel JAL City Toyama หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วนัท่ีสาม          โทยามะ >> เทือกเขาเจแปนแอลป์ เส้นทางทาเทยาม่า-คโุรเบะ อลัไพน์ >> 
                         มตัสึโมโต้                          

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ 
เส้นทางทาเทยาม่า-คุโรเบะ อลัไพน์ (Japan ALPS 
Tateyama-Kurobe Alpine Route) ที่มีชื่ อเสียงที่ สุ ด
ของประเทศญี่ปุ่ น เชญิท่านเก็บภาพความประทบัใจกบั
วิวทิวทศัน์และบรรยากาศของเทือกเขาสูงที่สวยงาม
ตลอดเสน้ทาง   
***น าท่านนัง่เคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) จากสถานีทาเท
ยาม่า (Tateyama) ขึน้ไปถงึสถานีบโิจไดระ (Bijodaira) 
***น าท่านนัง่รถโค้ชปรบัอากาศที่ใช้พลงังานที่เป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม วิง่ผ่านเสน้ทางธรรมชาตอินัสวยงามของ
เทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่ นสู่สถานีมุโรโด (Murodo) จุดชมววิที่
สงูทีสุ่ดของเสน้ทางนี้ ใหท้่านไดช้มภูเขาทาเทยาม่า (Mt. 
Tateyama) ทีม่คีวามสูง 3,015 เมตร เป็นภูเขาทีสู่งเป็น
อนัดบัที ่2 ของประเทศญีปุ่่ นรองจากภูเขาไฟฟูจ ิ 
!!! ให้ท่านได้ชมความอลงัการของก าแพงหิมะขนาด
มหึมาท่ีมีความสูงมากกว่า10 เมตรได้ท่ีน่ี !!! 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
***น าท่านนัง่รถโค้ชที่ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า วิง่
ลอดผ่านอุโมงค์ที่มีความยาวถึง 3.7 กิโลเมตร เพื่อ
เดินทางสู่สถานีไดคนัโบ (Daikanbo) ที่อยู่อีกฟากหนึ่ง
ของภูเขา  



 

 

***น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) ชมววิทวิทศัน์
จากมุมสูงเป็นระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตรลงสู่  
สถานีคุโรเบะไดระ (Kurobe-Daira) 
***น าท่านนัง่เคเบิล้คาร ์(Cable Car) ลอดอุโมงคล์งไปสู่
สถานีคุโรเบะโกะ (Kurobe-Ko) ซึ่งเป็นบริเวณของ 
“เขื่อนคุโรเบะ Kurobe Dam)” เขื่อนกัน้น ้าที่มขีนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ด้วยความสูงถึง 186 
เมตร และความกว้างถึง 492 เมตร น าท่านเดินเท้า

ขา้มสนัเขื่อนคุโรเบะเป็นระยะทาง 600 เมตร ชมทศันียภาพอนัยิง่ใหญ่ตระการตา
ของเทอืกเขาสงูและเขือ่นคุโรเบะแบบพานอราม่า 

***น าท่านนัง่รถโค้ชทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า วิง่ลอดผ่านอุโมงคท์ีม่คีวามยาวถงึ 6.1 
กโิลเมตร เพือ่เดนิทางสูส่ถานีโอกซิาว่า (Ogisawa)  

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมตัสึโมโต้ (Matsumoto) 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Iroha Grand Hotel Matsumoto หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี              มตัสึโมโต้ >> ปราสาทมตัสึโมโต้ (ชมภายนอก) >> นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอ้าท์
เลท็  
                        ชมเทศกาลประดบัไฟท่ีสวนนาบานะโนะซาโตะ 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

• น าท่ าน เดินทางชมความสวยง ามขอ ง 
ป ร า ส าทมัต สึ โ ม โ ต้  (Matsumoto Castle (ชม
ภายนอก)) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 ซึ่งนับได้ว่า
เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นปราสาทที่ตดิอนัดบั 
1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุดของ
ญี่ปุ่ นที่สามารถรอดพ้นการถูกท าลายจากเพลิงของ
สงครามมาได้จนถงึปัจจุบนั ตวัปราสาทมผีนังที่ทาด้วย
สดี าสนิทท าใหม้ฉีายาว่า ปราสาทอกีาด า 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

• น าท่านเดินทางสู่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท 
(Nagashima Jazzdream Outlet)  เอาท์เล็ท มอลล์ขนาด
ใหญ่ ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 39,300 ตารางเมตร ทีน่ี่ไดร้วบรวมรา้นคา้
แบรนด์เนมชัน้น ามากกว่า 240 รา้น และยงัมรีา้นอาหารญี่ปุ่ น
และสญัชาตอิื่นๆอกีมากมายให้ท่านได้เลอืกชมิเลอืกช้อปกนั
ตามอธัยาศยั 



 

 

• น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะ
ซาโตะ  (Nabana No Sato) สวนดอก ไม้ที่ ไ ด้
รวบรวมและท าการจัดแสดงดอกไม้หลากหลาย
สายพนัธุ์ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น โดยในแต่ละ
ฤดูกาลก็จะท าการจดัแสดงดอกไม้ด้วยสายพนัธุ์ที่
แตกต่างกนัออกไป  **โดยในช่วงกลางเดอืน เม.ย. 
ถงึ ตน้ พ.ค. นี้ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมทุ่งดอกเน
โมฟิล่า (Nemophila) หรือ  ดอกเบบี้บลูอายส์ 

(Baby Blue Eyes) ดอกไม้ขนาดเลก็สฟ้ีาอ่อน ที่มมีากกว่า 1 ล้านต้น กลมกลนืไปกบั
ท้องฟ้าและเปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ให้สวยงามราวกบัภาพวาด**  ** การออก
ดอกของดอกเนโมฟิล่าขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ ***  แต่ที่พเิศษและแตกต่างจาก
สวนดอกไมอ้ื่นๆกค็อื ในช่วงปลายเดอืนตุลาคมไปจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม จะมกีาร
จดังาน “เทศกาลประดบัไฟ (Winter Illumination)” ที่ยิง่ใหญ่ที่สุด ซึ่งในแต่ละปีจะ
มธีมีในการจดังานทีแ่ตกต่างกนัออกไป ท าใหส้วนดอกไมแ้ห่งนี้ไดร้บัความนิยมจากชาว
ญีปุ่่ นและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ ท่ีพักโรงแรม Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดับ
เทียบเท่า 

 

วนัท่ีห้า              อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองนาโกย่าเตม็วนั  
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 
อิสระเต็มวนั ให้ท่านได้เดินทางสู่ท่องเที่ยวหรอืแหล่งช้อปป้ิงในเมอืงนาโกย่าด้วยตวั
ท่านเอง  

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

เข้าพกัโรงแรม Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดบัเทียบเท่า 
 
 



 

 

วนัท่ีหก             สนามบินชูบุ เซน็แทร ์นาโกย่า >> สนามบินสุวรรณภมิู 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชูบุ เซน็แทร ์นาโกย่า เพือ่ท าการเชค็อนิ 

11.00 น. เดินทางกลบัสู่ประเทศไทยโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG645 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินยานสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************************************************************************** 

 
ก าหนดการเดินทาง 

20-25 เมษายน 2566 

 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ค่าตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 

 
 
 

  

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคารวมตัว๋เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 49,995.- 27,995.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 44,995.- 25,995.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 39,995.- 22,995.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 8,995.- 8,995.- 



 

 

 
หมายเหต ุ

1. อตัราค่าเดนิทางนี้จะต้องมผีู้เดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวน 25 ท่านขึน้ไป หากผูเ้ดนิทางมจี านวน
ไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลง
ราคา 

2. การผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมกีารใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซือ้ตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพือ่เชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช ้เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ  ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให้ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทางกรุงเทพฯ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครื่องบนิ 
3. ค่าโรงแรมทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า  

**ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้พกัในหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจะจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีง
เดีย่ว หรอืบางโรงแรมจะจดัใหเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง 
**ในกรณีทีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การจดัหอ้งพกัใหท้่านเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกิ้ล และเกบ็ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิเฉพาะในสว่นนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั  (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึ
ค่าใชจ่้ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้
เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอืประกนัภยัการเดนิทาง
แบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 
**เดก็อายุต า่กว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอบุติัเหตุ
เพียงครึ่งเดียว** 

7.  ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 ธนัวาคม 2566 หากมกีารเรยีก
เกบ็เพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ ท่านจะตอ้งท าการช าระเพิม่
ตามกฏและเงือ่นไขของสายการบนิ 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า

ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยงัไม่อนุมตัฟิรวีซี่าใหก้บั
นกัท่องเทีย่วไทย) 

6. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน  
 

1. กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 20,000 บาท (โดยเรียกเกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร)์ 
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง 
3. กรณีท าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 30 วนัหรอืน้อยกว่า กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 
4. กรณีจองทวัร์แบบเหมากรุ๊ป ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการช าระเงนิแบบการจองทวัร์แบบปกตไิด้ 

 

การยกเลิก  
 

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ จะท าการคนืเงนิค่ามดัจ าใหก้บั
ผูเ้ดนิทาง โดยทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋
โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดั
จ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

4. กรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยุดเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยุดยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เช่าเหมาล า) จะไม่มี
การคนืเงนิมดัจ าและค่าทวัรท์ุกกรณี 

5. กรณีท าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย ไม่สามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทุกกรณี และหากยกเลกิก่อน
วนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าตัว๋และค่าทวัร์
ทุกกรณี 

 
  



 

 

 

หมายเหตุ 
 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

2. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของ
ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืมคีวาม
ประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิัทฯ 
ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน  นอกจากนี้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การเปลีย่นแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 

3. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ อนัเป็นเหตุท าให้ไม่
สามารถออกเดนิทางตามทีก่ าหนดได ้ทางบรษิทัจะสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

4. ในกรณีทีเ่กดิปัญหาทางการเมอืง โรคระบาด หรอืภยัธรรมชาตใินระหว่างการเดนิทางในต่างประเทศ  
อนัเป็นเหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิจนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายจากทางสายการบนิ และทางบรษิทั
จะไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทวัร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไป
สนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของ
รายการทวัร ์ 

7. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า หรอืถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจาก
เจา้หน้าทีเ่ชค็อนิทีส่นามบนิ อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

8. ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของ
ผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากทางสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ
กรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิ
ตามทีท่างสายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอื
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืน
อดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/



 

 

สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่สตัว์/สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั 
ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน , 
เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่วสนิคา้, 
สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้า
ส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุกชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบที่
ก่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น
ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การ
ประเมนิความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของ
ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

11. ท่านทีม่อีาการแพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการ
ความช่วยเหลอืและการดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใช้รถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็น
ต้น ขอให้แจ้งทางบรษิทัฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรกัษา
ความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความสะดวก
ส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

12. ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีนิด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทางบรษิทั ฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบในค่าใชจ่้ายของน ้าหนกัสว่นทีเ่กนินี้ 

13. ในประเทศต่างๆ มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี่ ทัง้นี้เนื่องจาก
สุขภาพของคนสว่นรวม 

14. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการ
ดแูลเป็นพเิศษ (Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องให้การดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มคีวามจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 

15. การจดัโปรแกรมทวัร์ เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนั
เดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื 
การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่ดงักล่าวให้ได้ หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชม
นัน้ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รบัจากทางบรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื 
เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได้ 
ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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