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ก ำหนดกำรเดินทำง 

57,900.- 13 – 18 เมษำยน 2566  (กรุป๊เดียวเท่ำนั้น) 

(เทศกำลสงกรำนต)์ 

JAPAN MIRACLE 6 DAYS/3NIGHTS 
OSAKA-NARUTO-HIMEJI-MIYAZU-KYOTO-OSAKA 

และใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิง เทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 

เปิดประสบการณ์กบัเสน้ทางสุดมหศัจรรยแ์หง่ประเทศญีปุ่่ น 

โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL)  
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วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิฯ) 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประต7ู เคานเ์ตอร ์ P  โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ Japan 

Airline (JL) เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง  สนามบินคนัไซ - ช่องแคบนารูโตะ – ล่องเรือ(ข้ึนอยูก่บัเวลา) ฮิเมจิ – 

ปราสาทฮิเมจิ - มิโยชิ 

00.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  JL 728 

12.25 น. ถึงสนามบินคันไซ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) น ำท่ำนผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและ

ศุลกำกร  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(อาหารชุดสไตลญ์ี่ปุ่น) 

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ช่องแคบนารูโตะ

เป็นเมืองในจังหวัดโทคุชิมะ ตั้ งอยู่ ใกล้

จงัหวดัโอซำกำ้และโกเบ ถูกเรียกขำนในนำม 

“ เมืองน ้ ำวน ” เพรำะจะเห็นได้ทั้งน ้ ำวน

ขนำดเล็กและขนำดใหญ่จ ำนวนไม่ถ้วน 

บริเวณช่องแคบท่ีชื้ อนำรุโตะ นอกจำกน้ี

เมืองนำรูโตะนับเป็นเมืองประวติัศำสตรแ์ละ

เมืองแห่งหตัถกรรมพื้ นเมือง แลว้พำท่ำนไป 

ล่องเรือชมน ้าวน(ขนาดของน ้าวนข้ึนอยู่

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวัน เย็น 

1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมฯิ) - - -  

2 
สนำมบินคนัไซ - ช่องแคบนำรโูตะ – ล่องเรือ(ข้ึนอยู่

กบัเวลำ) ฮิเมจิ – ปรำสำทฮิเมจิ - มิโยช ิ
-   

YUKAI RESORT HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

3 

มิโยชิ –อิเนะ – หมู่บำ้นชำวประมง - อะมำโนะฮำชิดำ

เดตะ – นัง่กระเชำ้ชมวิว – ลอ่งเรือ-สะพำนสูส่รวง

สวรรค ์- มิยำส ึ

   MIYAZU ROYAL HOTEL หรือ

เทียบเท่า 

4 
เกียวโต - มิยำส ึ– มิยำมะ –เกยีวโต-วดัคโิยมิสึ– โอ

ซำกำ้ 

  - 
ORIENTAL NAMBA HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

5 ** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  **  - -  

6 สนำมบินโอซำกำ้ – กรุงเทพ - - -  
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กับเวลาและระดับสภาพน ้าภายในวันนั้น)น ้ำวนท่ีนำรูโตะเป็นปรำกฎกำรณ์ทำงธรรมชำติ ท่ีเกิด

จำกกำรเคล่ือนตัวขึ้ นลงอย่ำงรุนแรงบนผิวน ้ำ ท่ีช่องแคบนำรูโตะมีกระแสน ้ำขึ้ นลง รวดเร็วติดอันดับ

สำมของกระแสน ้ำขึ้ นน ้ำลงของโลก กำรพำท่องไปล่องเรือ จะสำมำรถใหท้่ำนสำมำรถรบัชมน ้ำวนได้

อยำ่งใกลช้ิดอยำ่งชวนน่ำต่ืนตำต่ืนใจ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮิเมจิ เมื่อถึงแลว้น ำท่ำน

เขำ้ชมภำยใน ปราสาทฮิเมจิมิโยชิยะ ซึ่ง เป็น 1 

ใน 3ปรำสำทท่ีงดงำมท่ีสุดในญี่ปุ่ น และขึ้ น

ทะเบียนเป็นสมบติัประจ ำชำติญี่ปุ่ นและมรดกโลก 

ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ชำวญี่ปุ่ น

นิยมเรียกในชื่อว่ำ "ปรำสำทนกกระสำขำว" ดว้ย

พื้ นผิวของตัวปรำสำทท่ีเมื่อพน้จำกฐำนหินท่ีโคง้สูงขึ้ นไปแลว้มีสีขำว สว่ำง จุดเด่นอีกอย่ำงหน่ึงของ

ปรำสำทน้ีคือ ทำงเดินสู่อำคำรหลักท่ีสลับซับซอ้นรำวกับเขำวงกต ทั้งประตูและก ำแพงต่ำงๆใน

ปรำสำทไดร้บักำรออกแบบมำอยำ่งดี มีควำมโดดเด่นดำ้นสถำปัตยกรรม  

แลว้น ำท่ำนเดินทำงสู่ มิโยชิยะ (MIYOSHIYA) ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 3 ชัว่โมง 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั YUKAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต)์ 

*** พิเศษสุดๆ ในค า่คืนน้ีท่านจะประทบัใจไปกบัการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยูใ่จกลางธรรมชาติ

อยา่งแทจ้ริง*** 
 

วนัที่สามของการเดินทาง  มิโยชิ –อิเนะ – หมู่บา้นชาวประมง - อะมาโนะฮาชิดาเดตะ – นัง่กระเชา้ 

    ชมวิว – ล่องเรือ-สะพานสู่สรวงสวรรค ์- มิยาสึ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอิเนะ (Ine-cho) ซึ่งเป็นหมู่บำ้นชำวประมงเล็กๆ ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของเกียวโต มีประชำกร 2,500 คน เลียบแนวเสน้โคง้ท่ีทอดยำวของอ่ำวอิเนะ (Ine Bay) ซึ่งเรียงรำย

ไปดว้ยบำ้นลักษณะแปลกตำท่ีเรียกว่ำ “ฟุนายะ” (Funaya) โดยชั้นล่ำงเป็นท่ำจอดเรือ ส่วนชั้นบน

เป็นท่ีอยูอ่ำศยั เป็นลกัษณะทำงสถำปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในทอ้งถ่ิน เพื่อใหส้ำมำรถออกเรือจำกบำ้น

ไปหำปลำไดส้ะดวกรวดเร็ว สมควรแก่เวลำน ำท่ำน จำกน้ันน ำท่ำนไปสู่เมืองมิยาสึ เท่ียวชมอามา

โนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว ำ่ สะพานสู่สรวงสวรรค์(bridge in 

heaven) เน่ืองจำกเป็นจุดชมวิวท่ีติด 1 ใน 3 ของวิวชำยทะเลท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุ่ น มองเห็นอ่ำวมิยำสึ 

ยำวกว่ำ 3 กิโลเมตร ท่ีมี ลกัษณะเป็นสนัทรำยคดเคี้ ยวเชื่อมต่อกนั ส่วนมุมท่ีมีชื่อเสียงมำกท่ีสุด คือ

บริเวณจุดชมวิวของภูเขำทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งไดร้บักำรยอมรบัมำนำนหลำยศตวรรษว่ำเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด จุด

ชมวิวท่ีติดอนัดับสวยที่สุด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ 1.อ่ำวมะทสึชิม่ำ เมืองเซ็นได จ.มิยำงิ 2.
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เกำะมิยะจิม่ำ จ.ฮิโระชิม่ำ 3.อะมำโนะ ฮำชิดำเตะ เมืองเกียวโต สะพำนน้ีมีควำมยำวประมำณ 3.6 

กิโลเมตร ภูมิประเทศท่ีหำพบไดย้ำก คือ มีตน้สนขนำดเล็กใหญ่รำว 8,000 ตน้ขึ้ นอยู่เรียงรำย 

ลกัษณะทำงธรรมชำติท่ีใชเ้วลำสรำ้งหลำยพนัปีแห่งน้ีเป็นควำมมหศัจรรยข์องธรรมชำติท่ีควรค่ำแก่

กำรชื่นชม ดว้ยทิวสนริมหำดทรำยตดัผ่ำนอ่ำวมิยำซึบนคำบสมุทรทงัโกะทำงตอนเหนือของเกียวโต  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(อาหารชุดสไตลญ์ี่ปุ่น) 

น ำท่ำนขึ้ นกระเชา้เคเบ้ิลคาร ์ เพื่อน ำท่ำนขึ้ นสู่จุดชมวิวดำ้นบน ท่ำนจะสำมำรถชมสุดยอดแห่งควำม

สวยงำมท่ีนักท่องเท่ียวต่ำงชำติน้อยคนนักที่จะพบเห็นถึงควำมละเมียดละไมของธรรมชำติ เปรียบดัง่

ภำพวำดสีน ้ำมนั ท่ำนสำมำรถสมัผสัไดถึ้งบรรยำกำศของสำยลม แสงแดด อนัเป็นพิเศษสุด ท่ำน

สำมำรถลองสิ่งท่ีน่ำสนใจ คือ ท ำมำตำโนโซกิ ในท่ีท่ีท่ำนยืนอยู ่ใหก้ม้ลงไประหวำ่งขำ 2 ขำ้ง ซึ่งท่ำน

จะสำมำรถเห็นทศันียภำพปรำกฏรำวกบัสวรรคย์ำ้ยมำอยูบ่นพื้ นดิน และโลกอยูบ่นสรวงสวรรค์

ตรงกนัขำ้ม  

น ำท่ำน ล่องเรืออะมาโนะฮาชิดาเตะ ล่องเรือสนุกต่ืนเตน้ในกำรใหอ้ำหำรนกนำงนวล และยงัจะได้

เพลิดเพลินไปกบักำรใหอ้ำหำรฝูงนกนำงนวลท่ีบินแวะเวียนมำท่ีเรืออีกดว้ย 

 

 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั   MIYAZU ROYAL HOTEL *4หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต)์ 

*** พิเศษสุดๆ ในค า่คืนน้ีท่านจะประทบัใจไปกบัการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น” ที่อยูใ่จกลางธรรมชาติ

อยา่งแทจ้ริง*** 
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วนัที่สีข่องการเดินทาง   มิยาสึ – มิยามะ – เกียวโต – โอซากา้  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำท่ำนเดินทำง สู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ น สู่ เมืองมิยามะ (ใช้

เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 น.) เป็นเมืองเล็กๆท่ีมีประชำกรประมำณ 3,600 คน ตั้งอยู่ทำงเหนือ

ห่ำงจำกตวัเมืองเกียวโต 50 กิโลเมตร หมู่บำ้นแห่งน้ีเป็นท่ีรูจ้กักนัในนำม “มิยามะ หมู่บา้นคายาบุกิ 

(Miyama Kayabuki no Sato)” ซึ่งเป็นท่ีตั้งของบำ้นคำยำบุกิ (บำ้นทรงโบรำณมุงหลงัคำดว้ยหญำ้) 

ทั้งหมด 39 หลัง หลงเหลือบรรยำกำศแห่งญี่ปุ่ นโบรำณเอำไว ้ควำมงดงำมท่ีผสมผสำนระหว่ำง

ธรรมชำติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร(อาหารชุดสไตลญ์ี่ปุ่น) 

หลงัจำกน้ันน ำท่ำนสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ซึ่งตั้งตระหง่ำนอยูบ่นยอดเขำฮิงำชิยำม่ำ ชมควำม

ยิ่งใหญ่ของวิหำรไมท่ี้สรำ้งดว้ยฝีมือมนุษย ์ปรำศจำกเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใชต้ะปูสกัตวัน่ำอศัจรรยย์ิ่ง 

เชิญท่ำนสกักำระพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร และด่ืมน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อขอพร 3 ประกำร วดัแห่งน้ีไดร้บั

กำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโกดว้ย เชิญท่ำนชอ้ปป้ิงบนถนนกำน ้ำชำ พบกบั

รำ้นคำ้ญี่ปุ่ นขนำนแท ้ขำยของท่ีระลึก เลือกซื้ อสินคำ้แบบพื้ นบำ้น อำทิ เครื่องเซรำมิค ตุ๊กตำญี่ปุ่ น 

ขนมโมจิ พดัญี่ปุ่ น รองเทำ้ และชำจำกเมืองเกียวโต   
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แลว้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองโอซากา้ (ใชเ้วลำนำนเดินทำงประมำณ 1.45-2 ชม.) เมืองใหญ่ท่ีเป็น

เมืองส ำคญัทำงเศรษฐกิจของภูมิภำคคนัไซ และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น เมื่อ

ถึง แลว้น ำท่ำนสู่  ย่านชินไซบาชิ ย่ำนช็อปป้ิงชื่อดังของนครโอซำกำ้ ภำยในย่ำนน้ีมีรำ้นคำ้เก่ำแก่ 

ปะปนไปกบัรำ้นคำ้อนัทนัสมยั และสินคำ้หลำกหลำยรูปแบบทั้งส ำหรบัเด็ก และผูใ้หญ่ ซึ่งยำ่นน้ีถือว่ำ

เป็นย่ำนแสงสี และบันเทิงชั้นน ำแห่งหน่ึงของนครโอซำกำ้ อีกทั้งยงัมีรำ้นอำหำรทะเลขึ้ นชื่มำกมำย 

ซึ่งเสน่หอ์ย่ำงหน่ึงคือ ทุกรำ้นจะประดับประดำรำ้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท ำใหเ้ป็นรูปปู  กุง้ 

และปลำหมึก ซึ่งนักท่องเท่ียวใหค้วำมสนใจและแวะถ่ำยรูปกนัเป็นท่ีระลึกอย่ำงมำก และรำ้นคำ้ทุก

แห่ง จะพยำยำมสรำ้งจุดเด่นใหแ้ก่รำ้นของตนใหไ้ดม้ำกท่ีสุด เพื่อ

ดึงดูดลูกคำ้ใหเ้ขำ้มำใชบ้ริกำรสญัลกัษณ์เด่นของย่ำนน้ีคือ ตึกรูป

เครื่องหมำยกำรคำ้ของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจำกญี่ปุ่ น

นัน่เอง 

               *** รบัประทานอาหารอาหารค า่ ตามอิสระตามอธัยาศยั (เพื่อไม่

รบกวนเวลำของท่ำน) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  ORIENTAL NAMBA HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

วนัที่หา้ของการเดินทาง       ** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

*** เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ *** 

 *** เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ ยำ่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมืองโอซำกำ้  ซึ่งญีปุ่ นมีสินคำ้ท่ีน่ำรกั

มำกมำย และสินคำ้แบรนด์เนมจำกทัว่ทุกมุมโลก หรือ เลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล สตดิูโอ สวนสนุก

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเม่ือเดือนมีนำคม ปี 2001 เป็นสวน

สนุกแห่งแรกของยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชียภำยในมีทั้งหมด 8 โซน : Hollywood, New York, 

San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal Wonderland ซึ่ง

ลงทุนอยำ่งมหำศำลและมีพื้ นท่ีกวำ่ 100,000 ตำรำงเมตร สถำนท่ีท่ีไดจ้ ำลองฉำกภำพยนตรเ์รื่องดัง

ของฮอลลีวูด้ ไวม้ำกมำย เริ่มตน้ท่ีเซซำมี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉำกท่ีพำด ำลึกลงไปในทะเล 

และทะยำนข้ึนไปบนทอ้งฟ้ำในแบบสำมมิติ และสนุกกบัเหล่ำ ET ท่ีจะพำท่ำนไปนอกอวกำศอยำ่ง

สนุกสนำน และมนัสสุ์ดๆ เมื่อสมัผสัเครื่องเล่นใหม่ล่ำสุด คือ สไปเดอรแ์มน ใหท้่ำนไดถ้่ำยรูปไวเ้ป็นท่ี

ระลึกและประทบัใจมำกท่ีสุดและระทึกใจกบัฉำกเพลิงไหมจ้ำกเรื่องแบค ดร๊ำฟท ์ ทำ่นจะไดต่ื้นเตน้กบั

กำรตำมล่ำของฉลำมยกัษ์จำกเรื่อง จอรส์ ซึ่งใชทุ้นสรำ้งกวำ่ 1,500 ลำ้นเยน  หรือเขำ้ไปสมัผสัโลก
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ของป่ำท่ีน่ำต่ืนเตน้ไดจ้ำกภำพยนตร ์ จูรำสสิค พำรค์ พรอ้มร่วมคน้พบโลกท่ีไดโนเสำรย์งัมีชีวิตอยูใ่น

ขณะท่ีนัง่เรือเพื่อเขำ้ไปผจญภยักบัดินแดนของเหล่ำไดโนเสำร ์ นอกจำกน้ันยงัมีเครื่องเล่นอีกมำกมำย 

รวมทั้งโชว ์ เมลส ์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว ์ โชว ์ หรือโชวร์ะทึกกบัเหล่ำสตั๊นแมน และเรื่องใหม่ล่ำสุดอยำ่ง 

Harry Potter ภำยนอกสวนสนุกน้ัน จะมีUniversal City walk Osaka ซงึ่ เป็นหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่

ท่ีมีโรงแรม รำ้นคำ้ รำ้นอำคำร จ ำนวนมำก รวมทั้งรำ้นคำ้จ ำนวนมำก รำ้นขำยของท่ีระลึก 

*** รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอิสระตามอธัยาศยั (เพื่อไม่รบกวนเวลำของท่ำน) 
 

21.00 น. จนไดเ้วลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินโอซากา้ 
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วนัที่หกของกำรเดินทำง       สนำมบินโอซำกำ้ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิฯ) 

00.55 น.        เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) เที่ยวบินที่  

  JL 727 

04.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ… 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

 

 

 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  วนัท่ี 13 – 18 เมษำยน 2566 (เทศกำลสงกรำนต)์  

     

 

  

ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่ำน/หอ้ง 57,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 57,900 บำท 

เด็กอำยุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 57,900 บำท 

เด็กอำยุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 52,900 บำท 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ำยเพิม่ท่ำนละ   7,500 บำท 

 JAPAN MIRACLE 6 DAYS/3NIGHTS 
OSAKA-NARUTO-HIMEJI-MIYAZU-KYOTO-OSAKA 

และใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิง้ เทีย่วตามอธัยาศยั 1 วนั 
เปดิประสบการณก์บัเสน้ทางสดุมหศัจรรยแ์หง่ประเทศญีปุ่น่ 

โดยสายการบนิเจแปนแอร์ไลน ์(JL)  
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***    การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จำนวน 20 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญต่ำ่กวา่ 20 ทา่น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปลี่ยนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** ราคาดงักลา่วอาจมกีารปรบัเปลีย่นหากสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็ภาษนีำ้มนัและภาษสีนามบนิเพิม่เตมิ 

***  สำหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตียง (Triple Room) โรงแรมที่ญี่ปุ่นมจีำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได ้3 ท่าน 

(2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตยีงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่าน หรือบางโรงแรมกรณีพกั 3 

ท่าน/ห้อง บางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตยีง ลูกค้าต้องจ่ายค่าหอ้งพักเดี่ยวเพิ่ม 

เงือ่นไขโปรแกรมทวัร ์

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ต ัว๋เครือ่งบนิสายการบนิตามรายการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่อาหาร คา่ทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว 
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
• คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ไมเ่กนิ 23 กก./2ใบ/ทา่น 
• คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก 
• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันทีท่ า
การจอง 
• คา่ประกันอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถิน่คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 
• คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เน่ืองจากประเทศญีปุ่่ นไดรั้บ 
ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
• หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วจากประเทศไทย 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ หรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผู ้
เดนิทางในการจดัท าเอง) 

 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ไมม่พีนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

 คา่ใชจ่้ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,
การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ
ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอื ญีปุ่่ นมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกกัตวัเพิม่เตมิ และ/หรอื ขอ
เรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ่้ายสว่นเกนิ 

 ไมร่วมทปิทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น 

 กรณทีีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#condition_include
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#condition_include
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ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณ ีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและ
หากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

เงือ่นไขการจองการช าระเงนิ 

• กรุณาท าการจองกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยแฟกซห์รอือเีมลลห์นา้
พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง เพือ่ยนิยันการจองทีน่ั่ง มดัจ าทา่นละ 30,000 บาท/ทา่น 
• กรณีจองนอ้ยกวา่ 21 วันกอ่นเดนิทาง กรุณาช าระยอดคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ส าหรับการเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เน่ืองกรุณาช าระมัดจ า 50% บาท ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
• คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มเิชน่นัน้บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วันขึน้ไป หรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยหกัคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เน่ือง ตอ้งแจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 60 วันท าการ หรอืกอ่นหนา้นัน้ จะ
คนืคา่ใชจ่้ายเงนิมัดจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15-39 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% ของราคาทวัร ์และหักคา่ใชจ่้ายตามความเป็นจรงิ
ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วนักอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิหากมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ 

• รายการทวัรน้ี์เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) 
• อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมกีาร
ประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือัตราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 
• ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
• หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร่้วมเดนิทางในคณะทวัร ์ไมค่รบตามที่
ก าหนดไว ้
• คา่บรกิารทีท่า่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตวัแทนแต่
ละแหง่แบบเหมาขาดเชน่กนั ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้
ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
• มัคคเุทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
• บรษัิทฯ และตัวแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ขอ้จ ากัดดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิ ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืและค านงึถงึความ
ปลอดภัย รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึน้อยู่
กับดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เทา่นัน้ อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสิ ิน้สดุสมบรูณ์ 
• โปรแกรมทัวรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่รวมในคณะตามทีก่ าหนดไวเ้ทา่นัน้ หากมี
จ านวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืปรับเปลีย่นการเดนิทางได ้
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เงือ่นไขนอกเหนอืความรบัผดิชอบ 

• บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบ
แฝงอืน่ ๆ เชน่ การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม 
การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฎหมาย ผดิศลีธรรมอันด ี บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น 
เกีย่วขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดังกลา่วทัง้ส ิน้ 
• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอื
เป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคนื
เงนิทัง้หมด 
• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของ
ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ในระหวา่งการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทาง
ไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วน้ี 
• ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมัดระวัง บรษัิทฯ จะไม่
สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อันมี
สาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอันมสีาเหตมุาจากสนามบนิ 
สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้ับผูเ้ดนิทาง 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการ
บนิ ภัยธรรมชาต ิ การนัดหยดุงาน การจลาจล การปฏวิตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื 
คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุัตเิหตตุา่งๆ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผู ้
เดนิทาง ทีเ่กีย่วขอ้งกับ สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนใน
ประเทศทีเ่ดนิทางไป 
•  กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้ 
– ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 
• กรณีมทีา่นมคีดคีวามทางศาลทีไ่มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบ
กอ่นการจองทัวรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้อยูเ่หนือการ
ควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
• กรณีหญงิตัง้ครรภท์า่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ
รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่น้ีอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

ขอ้ตกลงส าคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ารองทีน่ ัง่ 

**เพือ่ใหก้ารส ัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขาย สนิคา้ บรกิาร จากบรษิทั ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาด าเนนิการ
ดงัตอ่ไปนี*้* 
1.ทา่นตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษตา่ง ๆ ใหต้รงกับ หนังสอืเดนิทาง ( Passport ) 

1.1 ชือ่ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทกุคน  
1.2 ค าน าหนา้ ชือ่ เชน่ Mr. / Mrs. / Miss. 
1.3 ชือ่ / ชัน้ยศ / ทางต ารวจ / ทหารเป็นตน้ (ถา้มแีละตอ้งการระบ)ุ 
1.4 เบอรส์ะสมไมลข์องสายการบนิตา่ง ๆ (ในกรณีทีส่ามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
1.5 กรณีมเีด็กร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายเุดก็นัน้ ๆ อยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาบัตรโดยสารประเภท
ใด  ตรงตามอายขุองเดก็หรอืไม ่
1.6 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนังสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดนิทางทกุทา่น วา่จะตอ้งคง
มอีายเุหลอื ณ วันเดนิทาง มากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป และมหีนา้สแตมป์เหลอืสองหนา้ขึน้ไป 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#inportant_info


   

 JAPAN MIRACLE 6D3N (NARUTO) (JL)

 

13  

 

2. ความผดิพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หากยังไมไ่ดม้กีาร ออกบัตรโดยสาร ทัง้น้ีหากมี
ตรวจพบความผดิพลาดภายหลังการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระ
คา่ใชจ้า่ย ในการแกไ้ขเปลีย่นแปลงดังกลา่ว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง สว่นใน
กรณี 1.6 ผูซ้ือ้ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัทา่นเอง บรษัิทฯ ไมส่ามารถ 
ด าเนนิการใดๆ แทนทา่นไดท้ัง้ส ิน้ 
3. กรณีทีท่า่นไมไ่ดท้ าการทักทว้งใดๆ แบบไปลายลกัษณ์อักษร บรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดต้กลงรับทราบเงือ่นไข และ
ขอ้ก าหนดทัง้หมด ของบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษัิทฯ ไมต่อ้งรับผดิชอบ ใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 
4. กรณีทา่นเป็นอสิลาม ไมส่ามารถทานอาหารบางประเภทได ้โปรดระบใุหช้ดัเจนกอ่นท าการจอง กรณีแจง้ลว่งหนา้
กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจำเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เมือ่ทา่นได้
ชำระเงนิมดัจำหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่่าจะเปน็การชำระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชำระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ /ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของทางบรษิทัฯ แลว้ ** 

** กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศญปีุน่ทกุทา่นตอ้งกรอกขอ้มลู Visit Japan** 
เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่น่ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจิกายน 2565 เปน็ตน้ไป ใหผู้เ้ดนิทางลงทะเบยีนทางเวบ็ไซต ์Visit Japan 

เพยีงอยา่งเดยีว (ไมต่อ้งลงทะเบยีน MySOS แลว้) 
 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์Visit Japan (ภาษาองักฤษ) ดทูีน่ี ่
https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

 
User manual : คูม่อืวธิกีารลงทะเบยีนเวบ็ไซต ์Visit Japan โดยละเอยีด (ภาษาองักฤษ) ดทูีน่ี ่

https://www.vjw.digital.go.jp/manual/main/visitjapanweb_manual_en.pdf 
 
 

https://www.vjw.digital.go.jp/manual/main/visitjapanweb_manual_en.pdf
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

