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 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (ญีปุ่่น) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) พบเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และ
อ านวยความสะดวก 

 2 โอซาก้า – สวนสมุนไพรนุโนบิกิ – น่ังเรือชมน ้าวนนารูโตะ 
00.26 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น เทีย่วบินที ่JL728 

08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตัง้อยู่เกาะที่มนุษยส์รา้งขึน้ในอ่าวโอซาก้า 
นอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนัง และเมืองอิซูมิซาโนะ จังหวัดโอซาก้า ญ่ีปุ่ น ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano...
หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าเดินทางเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านเดินทางสู่ สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (NUNOBIKI HERB GARDEN) ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดใน
ญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ที่เต็มไปดว้ยสมุนไพรหลายรอ้ยสายพันธุ์ รวมไปถึงดอกไมท้ี่สวยงามตามฤดูกาลทัง้กลางแจง้
และในเรือนกระจก นอกจากนีย้งัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร และรา้นขายเครื่องหอมจากสมนุไพรอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! KOBE STEAK หรือ หมู 
 น าท่าน น่ังเรือชมน ้านารูโตะ (Naruto Whirlpool) ปรากฏการณท์างธรรมชาติ เกิดขึน้จากการเคลื่อนตวัขึน้ลง

อย่างรุนแรงบนผิวน า้ กระแสน า้ขึน้น า้ลงของช่องแคบนารุโตะนัน้รวดเร็วติด 3 อนัดบัแรกของกระแสน า้ขึน้น า้ลง
โลก  การไหลของกระแสน า้ลงไปในช่องแคบๆระหว่างมหาสมทุรแปซิฟิกและทะเลเซโตไนไคคือสาเหตขุองการเกิด
ของน า้วน  กระแสน า้ขึน้น า้ลงนีจ้ะเร็วที่สดุช่วงระหว่างพระจนัทรเ์ต็มดวงและคืนเดือนมืดของทุกเดือน  และน า้วน
จะส่งเสียงค ารามกึกกอ้งมากในช่วงฤดใูบไมผ้ลิและใบไมร้่วง   ภาพน า้วนถูกน ามาวาดลงบน Ukiyoe(ภาพพิมพ์
ญ่ีปุ่ น)มากว่า 150 ปี น า้วนที่นารุโตะมีศูนยก์ลางที่เคยวัดไดย้าวถึงประมาณ 20 เมตรซึ่งเป็นสถิติน า้วนที่ใหญ่
ที่สดุของโลก 



KJP120615-JL  Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N 

พกัที่ NARUTO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

พิเศษ !! ณ โรงแรมแห่งนี ้ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน ้าแร่ญ่ีปุ่ น (ออนเซ็น) เพือ่เป็นการพกัผ่อนจากการ
ทีไ่ดเ้หน็ดเหนือ่ยกบัการเดินทางหรือท ากิจกรรมมาตลอดทัง้วนั การแช่น ้าแร่ธรรมชาติเป็นวฒันธรรมดัง้เดิมและ
เก่าแก่ของชาวญี่ปุ่ นมาชา้นาน จนกระทั่งปัจจุบนัยงัคงไดร้บัการรกัษา และสืบทอดต่อมากันเป็นอย่างดี เป็นที่
รูจ้กัอย่างแพร่หลาย และเชือ่ว่าในน า้แร่นัน้มีแร่ธาตซุึ่งช่วยใหผ้วิพรรณ และระบบการไหลเวยีนของโลหติดขีึน้ 
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 3 เมืองเก่าคุราชิกิ – ปราสาทฮิเมจิ – ศาลเจ้าสุมโิยชิ ไทฉะ – ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าคุราชิกิ (KURASHIKI) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองในจังหวัดโอคายามะ สิ่งที่

พิเศษส าหรบัเมืองนีคื้อเขตประวัติศาสตรบ์ิคังซึ่งเป็นเขตเมืองโบราณสถานถูกสืบทอดมาจากยุคเอโดะที่มีการ
ผสมผสานสถาปัตยกรรมจากซีกโลกตะวนัตกได้อย่างสวยงาม คณุจะสงัเกตไดว้่าอาคารบา้นเรือนทุกหลงัยังคง
สภาพแบบดัง้เดิมเอาไวเ้พราะรฐับาลญ่ีปุ่ นไดอ้นุรกัษ์เอาไวใ้ห้มีสภาพแบบเดิมๆนั่นเอง ท าใหเ้รามองยอ้นยุคไป

อยู่ในสมยัเอโดะจรงิ ที่นี่จะท าใหค้ณุสนกุกบัการเดินท่องเที่ยวไดท้ัง้วนัเลยทีเดียว  
น าท่านชม ปราสาทฮิเมจิ (HIMEJI CASTLE) ดว้ยลกัษณะของตวัปราสาทที่มีสีขาวราวกบัหิมะในฤดหูนาวจึงมี
ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดใน
บรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญ่ีปุ่ นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิง้ระเบิดอย่างหนักในช่วง
สงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลบัไม่ไดร้บัความเสียหายแต่อย่างใด และไดร้บัการยกย่องจากยูเนสโกให้
เป็นมรดกโลกและสมบติัประจ าชาติญ่ีปุ่ นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! JAPANESE SET 
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 น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่นอกเขตที่พลกุพลา่นที่สดุ
ของ Osaka (Namba) ไปทางทิศใตข้องพืน้ที่ เป็นศาลเจา้ที่ส  าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในคันไซโดยเฉพาะของเมืองโอ
ซากา้ และไดร้บัความนิยมและมีผูเ้ยี่ยมชมมากที่สดุในช่วงปีใหม่ของภมูิภาคในคนัไซ เนื่องจากศาลเจา้แห่งนีเ้ชื่อ

กนัว่าเป็น “Power Spot” ที่แรงที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศ 

อิสระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ย่านชินไซบาชิ ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกไดว้่าเป็นย่านยอดสุดฮอต
ของเหล่านกัท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ บอกเลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ไม่มาเที่ยวย่านนีถื้อว่ามาไม่ถึง เนื่องจากเป็นย่าน
ศนูยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุของเมืองโอซากา้ และภมูิภาคคนัไซ แถมยงัมีแลนดม์ารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้าย 
กลลูิโกะอยู่ที่ย่านนีอี้กดว้ย 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู!! ป้ิงย่าง ยาคินิคุ 
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พกัที่ ORIENTAL NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 

 

 4 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วดัซันจูซันเก็นโด – เรียนรู้พธิีชงชา – ย่านกิออน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่เขตฟชูิมิ (Fushimi) กรุงเกียวโต (Kyoto) ประเทศญ่ีปุ่ น (Japan) ดว้ยการ
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ออกแบบ และก่อสรา้งใหม้ีเสาโทริอิ (Torii) สีแดงสม้นบัหมื่นตน้ เรียงรายกนัเป็นอโุมงคท์างเดินขึน้ไปยงัดา้นบน
ภเูขาอินาร ิ(Mount Inari) ที่ความสงู 233 เมตร หลายคนจึงเรียกว่าเป็น “ศาลเจา้เสาแดง” นั่นเอง 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดซังจูซังเจนโดะ (Sanjusangendo, Kyoto) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  Rengeo-in เป็นวดัที่
ตัง้อยู่ทางตะวันออกของเกียวโต มีชื่อเสียงเก่ียวกับรูปป้ันเทพธิดาแห่งความเมตตา (Kannon) ที่มีมากถึง 1001 
รูป ซึ่งวดัแห่งนีถู้กก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 1164 และเมื่อศตวรรษต่อมาไดถู้กสรา้งขึน้ใหม่หลงัโครงสรา้งทัง้หมดถูกท าลาย
จากการถกูไฟไหม ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! JAPANESE SET 
 น าท่าน เรียนพิธีชงชา หรือที่เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มี

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมา
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ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญั ของพิธี
ชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ที่สนุทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ จิตใจ  

 น าท่านเดินเที่ยวชม ย่านกิออน (Gion) ย่านท่องเที่ยวสดุยามราตรีของเมืองเกียวโตที่ไม่ว่าใครไดล้องมาเยือนซกั
ครัง้ลว้นแต่ติดใจกนัทัง้นัน้ นั่นก็เพราะไม่ไดม้ีเฉพาะแหลง่ชอ้ปป้ิงเด็ดๆ แต่ยงัมีการผสมผสานความเป็นวฒันธรรม
ดัง้เดิมของคนญ่ีปุ่ นอย่างเกอิชาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆ มาๆ ในบริเวณนีไ้ด ้ถนนเสน้หลกัจะเต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นด่ืมชา และรา้นอาหารทอ้งถิ่นเยอะยากมาย ซึ่งแต่ละรา้นก็จะการแสดงโชวจ์ากเกอิโกะ (geiko) 

และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงาม และเป็นที่ชื่นชอบของนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู!! ชาบู ชาบู 

พกัที่ ORIENTAL NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 

 

 5 วัดคอนโกะบุจิ – WAKAYAMA MARINA CITY(โชวแ์ล่ปลาทูน่า) – น่ังรถไฟแมว – RINKU OUTLET 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านเดินทางสู่ วัดคอนโกะบุจิ (Kongobuji Temple) ตัง้อยู่บริเวณภูเขาโคยะในจงัหวัดวาคายาม่า โดยเป็น

อีกหนึ่งวดัจากวดัที่อยู่ไม่ใกลไ้ม่ไกลกนัที่รวมกนัเป็นวดัหลกัของศาสนาพทุธนิกายชินกอน อาคารหลากหลายที่จะ
มีความโดดเด่นดา้นสถาปัตยกรรมการสรา้ง ซึ่งจะมีหอ้งหลกัๆที่  จะถูกใชใ้นพิธีการส าคญัอยู่เสมอๆ อย่าง “หอ้ง
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โอฮิโรมะ ( Ohiroma Room)” ไม่ใช่แค่เพียงมีความส าคัญ แต่ความสวยงามของภาพวาดบริเวณประตูนี่ก็บอก
เลยว่าไม่ธรรมดา ประตูภายในหอ้งเป็นประตูบานเลื่อนแบบญ่ีปุ่ น และมีการเพน้ทภ์าพวาดลงบนประตู หรือที่

เรียกว่า ฟุสุมะ (fusuma) ภาพทั้งหมดถูกวาดโดยท่านคาโนะ ทันยุ (Kano Tanyu) ถัดจากหอ้งนีก้็จะเป็นหอ้ง 
“Plum and Willow Rooms” ซึ่งมีความส าคญัทางประวติัศาสตรม์ากๆ เนื่องจากภายในหอ้งนีเ้องที่ท่านโทโยโตมิ 
ฮิเดโยชิผูก้่อสรา้งวดัแห่งนี ้ไดถ้กูฆาตกรรมโดยลงุของเขาเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณน์ี ้

 น าท่านเดินทางสู่ Wakayama Marina City อีกหนึ่งเกาะตากอากาศที่สรา้งขึน้จากฝีมือมนุษย ์ติดกับอ่าววากา
อรุะที่งดงาม สามารถมองเห็นวิวทะเลที่กวา้งขวางไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ประกอบ
ไปดว้ยโซนต่างๆมากมาย เช่น Porto Europa โซนที่มีสถาปัตยกรรมสไตล ์Europe Mediterranean และยงัพรอ้ม



KJP120615-JL  Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N 

พรั่งไปดว้ยเครื่องเล่นต่างๆ เช่น ชิงชา้สวรรค ์… ต่ืนตากบัการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว ์ ใหท้่านสามารถเลือกลิม้รส
อาหารทะเลสดใหม่ไดห้ลากหลายประเภทที่ตลาดนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! BBQ SET SEAFOOD 
 น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟแมวทามะ รถไฟน่ารกัที่ตกแต่งในสไตลแ์มวเหมียวตลอดทัง้คัน ตัง้แต่ลวดลาย

รถไฟรูปแมวเหมียวภายนอก แลว้ภายในทัง้เบาะนั่ง วอลเปเปอรติ์ดผนงั มือจบั เบาะรองนั่ง และมมุจดัวางหนงัสือ
อ่านเล่นบนขบวนรถไฟอีกดว้ย รถไฟขบวนนีใ้หบ้ริการโดย Wakayama Electric Railway สาย Kishigawa จาก 
สถานีวาคายามะ ไปถึง สถานีคิชิ 
(รถไฟอาจมีเปลี่ยนแปลงขบวนวิ่งตามแต่ละช่วงเวลา เพราะตรงจุดนีจ้ะมีรถไฟถึงสามแบบคือ รถไฟแมว รถไฟ
สตอเบอร์รี ่และรถไฟของเล่น) 

 น าท่านเดินทางสู่ RINKU PREMIUM OUTLET แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบใหด้เูหมือนกบัรีสอรท์
โดยไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอนัมีประวติัศาสตรข์องอเมรกิาและมีรา้นคา้ถึง 150 รา้นที่พรอ้มให้
ท่านไดเ้ดินเขา้ไปเลือกซือ้ของ 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติคันไซ 
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 6 โอซาก้า – กรุงเทพฯ 
00.55 น. จากนัน้น าท่านออกเดินทางจาก เมืองโอซากา้ (สนามบินนานาชาติคนัไซ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN 

AIRLINES (JL) เที่ยวบินที่ JL727 (00.55-04.40) 

04.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร ์- พธุ 12 – 17 พฤษภาคม 2566 56,999 56,999 19,000 

จนัทร ์- เสาร ์ 12 – 17  มิถนุายน 2566 56,999 56,999 19,000 
ศกุร ์- พธุ 16 – 21 มิถนุายน 2566 56,999 56,999 19,000 

อาทิตย ์- ศกุร ์ 02 – 07 กรกฎาคม 2566 56,999 56,999 19,000 
ศกุร ์- พธุ 07 - 12 กรกฎาคม 2566 56,999 56,999 19,000 
พธุ - จนัทร ์ 19 - 24 กรกฎาคม 2566 56,999 56,999 19,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่านไดช้ าระเงิน

แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ อนั

เนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ 
ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
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อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกันอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 บาทไม่

คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง
กรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 23 กิโลกรัม จ านวน 2 ใบ) // ถึงขึน้เคร่ือง 7 กิโลกรมั จ านวน 1 ใบ 

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7% และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถกูตอ้ง จะตอ้งบวก

ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอ
สงวนสิทธิ์ออกใบเสรจ็ท่ีถกูใหก้บับรษัิททวัรเ์ท่านัน้  

5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิ
บารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ
ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
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2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการ
เดินทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้จะถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาต
ยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และบรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ี ้ก  าหนดให้มีผู ้เดินทาง  
ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ เลื่อนการเดินทาง 
หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้างเราทราบล่วงหน้าก่อนทาง
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออกเดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศ
หรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนื่องมาจาก
การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนั้น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมี
ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
เลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยันจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระเงินเขา้
มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผูเ้ดินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอม
ใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมัด
จ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต ์/ 
ปีใหม่ หรือตั๋วโปรโมชั่น) หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31–59 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวรท์ีจ่่ายมาแล้ว และหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น 
ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
4. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและคืนค่าทวัร ์

ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบายหา้มเขา้
ออกประเทศ ฯลฯ 

5. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทางและกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

7.       กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใชจ้่ายการ   
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส  าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

8. กรณีตดักรุ๊ปเหมาพีเรียดวนัเดินทางตามหนา้รา้นและช าระเงินมาแลว้ ไม่สามารถยกเลิกทกุกรณี แต่ท่านสามารถ
เลื่อนการเดินทางได ้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนเดินทาง โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่
บรษิัทก าหนด 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การลา่ชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, ภเูขาไฟ
ระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสยัอาทิการล่าชา้ของสายการบิน , 
การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, 
แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง 
ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
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5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรพัย์สิน
ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ 
เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง 

หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบินแจง้ว่าไม่

สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไป
เรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ซึ่งเกิดจาก
การตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ 
ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่นั่งวิลแชร ์
หรือบคุคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บรษิัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุปรว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ชบ้ริการบาง
รายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็นส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัท่าน 
จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่าจะดว้ย
สาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สายการบินและ 
ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว Refund) ผูเ้ดินทางตอ้ง
เป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่ระบบของสายการบินน้ัน 
ๆ เป็นผูก้  าหนด  



KJP120615-JL  Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N 

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันเพิ่มเติมโดยมีเอกสาร
ยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจัดที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้  

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋ วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยันว่าทัวรน์ั้น
สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบรษิัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านที่ใชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดิตแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบินเป็นผูก้  าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่าก าหนดท่าน 

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั

ก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากไดส้  ารองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอด
บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 
และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้  
4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภทจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  
5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์

ในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยอาจจะมีค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละ
โรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในโรงแรมเต็ม (บางครัง้
ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน าสมัภาระ
ของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
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ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 

 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 

** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KJP120615-JL  Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N 

 

 



KJP120615-JL  Wonderful Japan Osaka Okayama Kyoto Wakayama 6D3N 

 

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