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OSAKA-NAGOYA 
AMAZING FLOWER 

5D3N BY TG 
ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั  

สู่เมืองโอซำก้ำ เกียวโต และมิเอะ  
 
โอซำก้ำ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน ดนิแดนแห่งมายา เพลดิเพลนิและสนุกสนานกบัเครื่อง

เล่นนานาชนิดจากภาพยนตรช์ื่อดงัจาก “ฮอลลวีูด้”  
เกียวโต ชม วดัคิโยมิสึ วดัมรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย 
มิเอะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมราคาสบายกระเป๋าที ่นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอาท์เลท็, ชมทุ่ง

ดอกเนโมฟิล่า และชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ชีื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่ นที ่
สวนนาบานะโนะซาโตะ 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 20-24 เมษำยน 2566 

วนัแรก               กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ (โอซำก้ำ)  

 

21.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2 เคำน์เตอร ์C 
สำยกำรบินไทย มีเจ้ำหน้ำท่ีคอยต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวกให้ท่ำนในกำร
เตรียมตวัเดินทำงและผ่ำนขัน้ตอนกำรเชค็อิน  

23.59 น.  ออกเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น  โดยสายการบินไทย 
เท่ียวบินท่ี TG622 

 

วนัท่ีสอง            สนำมบินคนัไซ – โอซำก้ำ – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

07.30 น.   เดินทำงถึงสนำมบินคนัไซ จงัหวดัโอซำก้ำ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจำกผ่ำนพิธีกำร
ตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจรบักระเป๋ำสมัภำระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

• น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 
(Universal Studio Japan) ทีทุ่่มทุนสรา้งอย่างมหาศาลบนพืน้ทีก่ว่า 
100,000 ตารางเมตร ซึง่เป็นขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก ตื่นตาตื่นใจกบัโรงถ่าย
ภาพยนตร ์ทีแ่บ่งออกเป็นหลายๆโซน เช่น “Hollywood” ชมฉากจ าลองของ
มหานครนิวยอรค์ และเมอืงซานฟรานซสิโก ใหท้่านไดส้นุกสนานตื่นเตน้ไป
กบัการต่อสูแ้ละการไล่ล่าทีดุ่เดอืดเรา้ใจของ “Spider Man”, สนุกสนาน
หวาดเสยีวไปกบัการล่องเรอืเผชญิฝงูปลาฉลามยกัษ์ทีจ่ะโผล่ขึน้มาล่าเหยื่อ
จากเรื่อง “Jaw”, ยอ้นเวลากลบัไปในยุคดกึด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์



 

 

นานาชนิดกบัฉากจ าลองเรื่อง “Jurassic Park”, ตื่นเต้นไปกบัการไล่ล่า
ทีเ่ตม็ไปดว้ยเอฟเฟ็คระเบดิและกระสุนปืนในฉากเรื่อง “Water World”, 
หรอืจะเลอืกสนุกสนานที ่“Snoopy Studios” เพลดิเพลนิกบัไปเครื่อง
เล่นน่ารกัๆนานาชนิด และพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพือ่นมากมาย, 
โซน Minions Park จากอนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่าแกง๊คมิ์นเน่ียนจะมา
ป่วนทุกท่านให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกบัเมืองจ าลองภายใน
เร่ือง, สมัผสัโลกแห่งเวทมนตไ์ปกบัโซน “The Wizarding World of  
Harry Potter” จากนิยายแฟนตาซีช่ือก้องโลกอย่างแฮรร์ี่ พอตเตอร ์
ทีจ่ าลองฉากต่างๆมาจากในนิยาย เช่น หมู่บา้นฮอกสม์ีด้ (Hogsmeade 
Village), ปราสาทฮอกวอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the 
Harry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ และล่าสุดกบั
การเปิดตวัอย่างเป็นทางการของโซนใหม่ “Super Nintendo 
World” ร่วมผจญภยัไปกบัมาริโอ้และผองเพื่อน บุกตะลุยปราสาท
เพื่อช่วยเจ้าหญิงพีชจากวายร้ายคปุป้า 
เท่ียง อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั 
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

         น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Granbell Hotel Osaka หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีสำม            อิสระท่องเท่ียวด้วยตนเองในเมืองโอซำก้ำเตม็วนั            

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
อสิระเตม็วนั ใหท้่านไดเ้ดนิทางท่องเทีย่วหรอืชอ้ปป้ิงในเมอืงโอซาก้าดว้ยตวัท่านเอง  

เท่ียง  อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

เข้าพกัโรงแรม Granbell Hotel Osaka หรือระดบัเทียบเท่า 
 

  



 

 

 

วนัท่ีส่ี                โอซำก้ำ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – มิเอะ – นำกำชิม่ำ แจส๊ดรีม เอ้ำทเ์ลท็ - 
                          ชมเทศกำลประดบัไฟท่ีสวนนำบำนะโนะซำโตะ - นำโกย่ำ 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเกียวโต (Kyoto) เมอืง
หลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งความ
งามทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ น 
• น าท่านเดินทางสู่  วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) 
หรอื วดัน ้ำใส ทีเ่คยตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ วดัแห่งนี้เป็นวดัเก่าแก่ที่มอีายุ
มากกว่า 1,200 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาฮกิาชยิาม่า  โดยมที่อน

ซุงวางเรยีงซ้อนกนั ตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรับ
ร ะ เ บี ย ง ขอ ง ตั ว วิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียวในการ
ก่ อ ส ร้ า ง  จ า ก ระเบียงวัดแห่งนี้  ท่านสามารถมองเห็นวิว
ทิ ว ทัศ น์ ข อ งตั ว เมอืงเกยีวโตไดอ้ย่างสวยงาม และเชญิดื่มน ้า
ศักดิส์ ิทธิส์ามสาย อนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลลงมาจากบน
ยอดเขา จากนั ้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝากและของที่ระลกึ
กั บ สิ น ค้ า ญี่ ปุ่ น ขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ ชาเขียว ผักดอง
ญี่ปุ่ น ชุดยูกาตะ ชุดน ้าชาเซรามคิ และของทีร่ะลกึอกีมากมาย
หลายชนิด  

เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

• น าท่านเดินทางสู่ นำกำชิม่ำ แจ๊สดรีม เอำท์เล็ท 
เอาท์เล็ท มอลล์ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตาราง
เมตร ที่นี่ได้รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากกว่า 240 
ร้าน และยงัมรี้านอาหารญี่ปุ่ นและสญัชาตอิื่นๆอีกมากมาย
ใหท้่านไดเ้ลอืกชมิเลอืกชอ้ปกนัตามอธัยาศยั 



 

 

• น าท่านเดินทางเข้าชม สวนดอกไม้นาบานะโนะซา
โตะ (Nabana No Sato) สวนดอกไมท้ีไ่ดร้วบรวมและท าการจดั
แสดงดอกไม้หลากหลายสายพนัธุ์ทัง้ในและนอกประเทศญี่ปุ่ น 
โดยในแต่ละฤดูกาลก็จะท าการจดัแสดงดอกไม้ด้วยสายพนัธุ์ที่
แตกต่างกนัออกไป  **โดยในช่วงกลางเดอืน เม.ย. ถงึ ต้น พ.ค. 
นี้  ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมทุ่งดอกเนโมฟิล่า (Nemophila) 
หรอื ดอกเบบีบ้ลูอายส ์(Baby Blue Eyes) ดอกไมข้นาดเลก็สี
ฟ้าอ่อน ที่มีมากกว่า 1 ล้านต้น กลมกลืนไปกับท้องฟ้าและ
เปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ให้สวยงามราวกบัภาพวาด** ** 
การออกดอกของดอกเนโมฟิล่าขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
***  แต่ที่พเิศษและแตกต่างจากสวนดอกไม้อื่นๆก็คอื ในช่วง
ปลายเดอืนตุลาคมไปจนถงึปลายเดอืนพฤษภาคม จะมกีารจดั
งาน “เทศกาลประดบัไฟ (Winter Illumination)” ที่ยิ่งใหญ่
ทีสุ่ด ซึ่งในแต่ละปีจะมธีมีในการจดังานทีแ่ตกต่างกนัออกไป ท า
ให้สวนดอกไม้แห่งนี้ ได้รับความนิยมจากชาวญี่ปุ่ น และ
ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก 
ค ำ่ อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ ตำมอธัยำศยั 
เข้าพกัโรงแรม Comfort Hotel Chubu Centrair Airport หรือระดบัเทียบเท่า  

 

 

วนัท่ีห้ำ                นำโกย่ำ – สนำมชูบุ เซน็แทร ์นำโกย่ำ  

เช้ำ รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบินชูบุ เซน็แทร ์นำโกย่ำ เพือ่ท าการเชค็อนิ  

11.00 น. ออกเดินทำงกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 645 
15.00 น. ถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ 
.............................................................................................................................................. 

 
 
  



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 20-24 เมษำยน 2566 

**รำคำน้ีรวมรำยกำรทวัร์ ค่ำตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,200 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั** 

 
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 ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศทีท่่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในสว่นนัน้ให ้

 

อตัรำค่ำบริกำร 
รำคำรวมตัว๋
เครื่องบิน 

รำคำไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 45,995.- บำท 22,995.- บำท 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 41,995.- บำท 20,995.- บำท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 36,995.- บำท 18,995.- บำท 

พกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ 6,995.- บำท 6,995.- บำท 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-คันไซ-นาโกย่า-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่ม ี3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7.  ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่25 มกราคม 2566 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท า
ใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ่้ายสว่นตวั อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์
เป็นตน้ 

3. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 
4. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 

ประกนัสุขภาพ, ประกนัภยัธรรมชาตริุนแรง, ประกนัทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิ
สญูหาย เป็นต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ในกรณีทีท่างญี่ปุ่ นยกเลกิการอนุมตัฟิรวีซี่า
ใหก้บันกัท่องเทีย่วไทย) 

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 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิค่าตัว๋และค่าทวัรท์ุกกรณี 
 

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 าหนดการได้ 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 ิท่านทีต่้องใชร้ถเขน็วลีแชรต์ลอดการเดนิทาง 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 ้าหนกัสว่นทีเ่กนิน้ี 

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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