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1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอรเ์ช็คอินสายการบิน JAPAN AIRLINES (JL) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และ
อ านวยความสะดวก 

2 โอซาก้า – ดันโจการัน – เอ็นเก็ทสึ – ฮาชิกุยอิวะ – อุระชิมะ 
00.25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น เทีย่วบินที ่JL728 ใชร้ะยะเวลาใน

การเดนิทางประมาณ 5.40 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานนานาชาติที่ตัง้อยู่เกาะที่มนษุยส์รา้งขึน้ในอ่าวโอซากะ 

นอกชายฝ่ังเมืองเซ็นนัง และเมืองอิซูมิซาโนะ จังหวัดโอซากา้ ญ่ีปุ่ น ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano...
หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 

  น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ ภูเขาโคยะ (Koyasa) ทางพุทธศาสนาของญ่ีปุ่ นอายุกว่า 1,200 ปี ชม              
วัดดันโจการัน (Danjo Garan) ซึ่งวดันีเ้ป็นศนูยก์ลางทางศาสนาบนเขา พระคไูคสรา้งขึน้เป็นแห่งแรกบนเขา
โคยะ เมื่อผ่านประตกูลางมาแลว้จะเห็นคอมปงไดโด เจดียส์ีแดงสดใสหลงัใหญ่เป็นสญัลกัษณข์องดนัโจการนั 
และยงัเป็นจดุรบัพลงัเพื่อความเป็นสิรมิงคลอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! JAPANESE SET 

 ผ่านชม เกาะที่มีช่องตรงกลางเอ็นเก็ทสึ (Engetsuto Island) ที่ตัง้อยู่ใน อ่าวชิราฮามะ(Shirahama) หรือ
ที่เรียกเป็นทางการว่า  ทาคาชิมะ เป็นเกาะหินกรวดหินทรายตัง้อยู่โดดๆกลางทะเล ความพิเศษของเกาะก็คือ
ช่องโหว่ะตรงกลางซึ่งเกิดจากการกดัเซาะของคลื่นลมทะเล เมื่อมองจากดา้นบนเหมือนมีสะพานเชื่อมติดกัน
โดยวัดความยาวจากเหนือจรดใต ้130 เมตร สูง 25 เมตร ยามเย็นพระอาทิตยเ์คลื่อนผ่านเกาะแห่งนีใ้นบาง
เดือนจะมองเห็นดวงอาทิตยเ์คลื่อนผ่านรูตรงกลางเกาะพอดี เป็นภาพที่น่าประทบัใจ ถือว่าเป็นสญัลกัษณข์อง
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ชิระฮะมะเลยทีเดียว น าชม ความงามตามธรรมชาติอันลีลั้บของบรรดาโขดหนิทีต่ั้งเรียงราย ทัง้กอ้นเล็ก
กอ้นใหญ่ที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปทอดตวัยาวเป็นเสน้ตรงประมาณ 850 เมตร ท าใหม้องดคูลา้ยสะพาน เป็น
อีกหนึ่งจดุเช็คอินที่นกัถ่ายภาพนิยมมาถ่ายกนั 

สมควรแก่เวลาน าท่าน ไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือขา้มไปยังที่ ไฮไลท์!!! พกัโรงแรมในระดบัต านานบนเกาะ
สว่นตวั เป็นโรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในญีป่ ุ่ นมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ ไม่ว่าจะเป็นออนเซ็น รา้นขายของทีร่ะลึก 
รา้นเกมส์ รา้นนวด มินิมาร์ทในตวัโรงแรม หอ้งคาราโอเกะ และยงัมีบนัไดเลือ่นทีย่าวทีสุ่ดในญี่ปุ่ นที่สามารถ
ขึน้ไปชมวิวบนผาดา้นหลงัของทางโรงแรมไดอ้ีกทัง้ยงัมีสดุยอดออนเซ็นทีแ่ช่ไปพรอ้มๆกบัเห็นวิวมหาสมทุรแป
ซิฟิค เพราะออนเซ็นของโรงแรมนีจ้ะอยู่ในถ ้าหิน ท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์แช่ออนเซ็นแบบฟังเสียงคลื่น

ทะเลไปดว้ย ฟินกบับรรยายกาศญีปุ่่ นธรรมชาตไิดจ้ากโรงแรมแห่งนี ้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู!! INTER BUFFET 
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พักที ่Hotel Urashima หรือเทยีบเท่า 
http://www.hotelurashima.co.jp/en/ 

  โรงแรมทีม่ีต านานความสุดๆๆ  ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น / ลิฟทย์าวสุด / ออนเซ็นริมทะเล ในถ า้ 
 

 

http://www.hotelurashima.co.jp/en/
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3 นะชิคุตซึอุระ – น ้าตกนันจิ – วัดเซกันโทจิ – เกาะไข่มุกมิกโิมโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าทุกท่านไปสมัผัสอากาศยามเชา้อันแสนสดชื่นของ เมืองนะชิคุตซึอุระ (Nachi-Katsuura) ดินแดนแห่ง

มรดกโลก เสน้ทางคมุะโนะ โคโด ซึ่งเป็นเสน่หแ์ห่งธรรมชาติของญ่ีปุ่ นในสมัยโบราณอันเป็นแลนดม์ารก์ของ
ที่นี่น ้าตกนันจิ (Nachi Fall)  สงู 133 เมตร ตกลงมาจากกลางป่าทึบดึกด าบรรพ ์เป็นน า้ตกที่ไหลต่อเนื่องชัน้
เดียวท่ีสงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ละอองของน า้ท าใหรู้ส้ึกเย็นสบาย น า้จากน า้ตกนีเ้ป็นน า้ศกัดิส์ิทธิ์ซึ่งเป็นยาอายุวฒันะ
ที่สามารถด่ืมได ้บริเวณที่ใกลก้ับน า้ตกมี วัดเซกันโทจิ (Seigantoji Temple) ที่งดงามมีเจดียส์ามชัน้สีแดง 
ตดักบัน า้ตก ช่างเป็นภาพที่งดงามลงตวั นอ้ยคนนั่นที่จะไดม้าสมัผสัวดัท่ามกลางน า้ตกธรรมชาติแห่งนี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! เมนูย่างอาหารทะเลสดๆ มีทัง้ กุง้ หอย ป ูปลา นานา

ชนิด (หา้มพลาดกับเมนูสุดเด็ด กุง้อิเสะ กุง้ตวัใหญ่สีแดง  เนือ้แน่นเป็นกุง้ที่สามารถหาทานไดเ้ฉพาะที่นี่
เท่านัน้ ย่างโดยบรรดาคณุป้านกัด าน ้าอะมะซงั 

 น าท่านเดินทางขา้มเกาะไปยงั เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island) ในอ่าวโทบะ(Toba) ที่ประสบ
ความส าเร็จในการเพาะเลีย้งไข่มกุแห่งแรกในโลก นอกจากจะมีพิพิธภณัฑไ์ข่มกุที่จะใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัไข่มุก
แลว้ยงัมีรา้นคา้ตามจุดต่างๆ  อีกทัง้ยงัสามารถชมการด าน า้โชวโ์ดยอามะในชุดสีขาวแบบดัง้เดิมเป็นการด า
น า้ทะเล งมเก็บหอยมุกโดยไม่ใส่แท็งค์ดว้ย  และยังเลือกซือ้เครื่องประดับต่างๆ ที่ท าจากไข่มุกแท้ๆ  ไดท้ี่
โรงงานบนเกาะแห่งนี ้
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนู!! ชุดอาหารไคเซกิ ทีป่ระกอบไปดว้ยอาหาร

หลากหลายประเภทอาท ิทอด นึ่ง ตม้ ย่าง เป็นตน้ (เป็นอาหารตามฤดูกาล)   
พักที ่Hotel Toba Seaside หรือเทยีบเท่า 
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4 โทบะ – ศาลเจา้อิเสะจิงกู – โอซาก้า – ชินไซบาช ิ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

น าท่านเดินทางเขา้ชม ศาลเจ้าอิเสะจิงกู (Ise Jingu Shrines) ศาลเจา้ใหญ่หนึ่งในสามของญ่ีปุ่ น ซึ่งจะมีการ
บรูณะใหม่ทกุๆ 20 ปี ศาลเจา้อิเสะเป็นศาลเจา้ส าคญั และใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของลทัธิชินโต มีความเก่าแก่กว่า 
2,000 ปี สรา้งเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของ อามาเทราสึ โอมิคามิ เทพเจา้แห่งดวงอาทิตย ์หรือเทพีแห่งแสงสว่าง 
ซึ่งเป็นเทพเจา้ท่ีส  าคัญกับคนญ่ีปุ่ นมากๆ บรรยากาศท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน มีมนตข์ลัง ศักดิ์สิทธิ์ ลึกลับ      
น่าคน้หา 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! JAPANESE SET 
 น าท่านเดินทางเขา้สู่ใจกลาง เมืองโอซาก้า (Osaka) น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 

แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของโอซาก้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของรา้นค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลลอ์ย่าง Etoile 
Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco รา้นคา้แบรนดส์ุดหรูตั้งแต่แบรนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo 
และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และ
รา้นคา้แบรนดกี์ฬาอย่าง Adidas ใหท้่านไดจ้ับจ่ายใชส้อย สินคา้มากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทัง้
รา้นเครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรนดเ์นม ขนม ของฝาก ของที่ระลกึมากมาย 
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เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู!! Set มันปู หอย ย่าง แบบญ่ีปุ่ น 

พกัที่ ORIENTAL NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 

 

5 สะพานอะคะชิไคเกยีว – สวนสมุนไพรนุโนบกิิ – ศาลเจา้สุมิโยชิ ไทฉะ – ปราสาทโอซากา้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม สะพานอะคะชิไคเกียว (AKASHI KAIKYO) สะพานแขวนขนาดใหญ่ที่สดุในโลกที่เชื่อมระหว่าง

โกเบ และเกาะอาวาจิ ความยาว 3911 เมตร เสาสะพานหลกัสงูประมาณ 300 เมตร ถกูเรียกว่าเพิรล์บรดิจ์
เพราะสีขาวสวยเหมือนไข่มกุ 



KJP120721-JL Expecting Japan Urashima Osaka Kyoto 7D4N 
 น าท่าน น่ังกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือเดินทางสู่สวนสมุนไพรนุโนบิกิ (NUNOBIKI HERB GARDEN) ซึ่งเป็นสวน

สมนุไพรที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น ภายในพืน้ที่เต็มไปดว้ยสมนุไพรหลายรอ้ยสายพนัธุ ์รวมไปถึงดอกไมท้ี่สวยงาม
ตามฤดกูาลทัง้กลางแจง้ และในเรือนกระจก นอกจากนีย้งัมีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร และรา้นขายเครื่องหอมจาก
สมนุไพรรอีกดว้ย 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! KOBE STEAK หรือ หมู 
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA) ศาลเจา้แห่งนีต้ัง้อยู่นอกเขตที่พลกุพลา่น

ที่สดุของ Osaka (Namba) ไปทางทิศใตข้องพืน้ที่ เป็นศาลเจา้ที่ส  าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในคันไซโดยเฉพาะของ
เมืองโอซากา้ และไดร้บัความนิยมและมีผูเ้ยี่ยมชมมากที่สุดในช่วงปีใหม่ของภูมิภาคในคันไซ เนื่องจากศาล
เจา้แห่งนีเ้ชื่อกนัว่าเป็น “Power Spot” ที่แรงที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศ 
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 น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ปราสาทเก่าแก่สีขาวสูง 8 ชั้น ก าแพงหินสูง

ตระหง่าน คูน า้กวา้ง ที่สรา้งในปี พ.ศ.2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ด่งดังซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียน

แห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทไดร้บัการบูรณะมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจบุนั ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเก่ียวกบัประวัติการ
สรา้ง และขา้วของเครื่องใชใ้นสมยัโบราณ ซึ่งเต็มไปดว้ยหลกัฐานทางประวติัศาสตรก์ว่า 10,000 ชิน้ บริเวณ
รอบๆ มีพิพิธภณัฑโ์รงกษาปณ ์ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพนัธุ ์ไดท้ี่นี่ (ไม่รวมค่าเขา้
ชมดา้นในปราสาท) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู!! ชาบู ชาบู 
พกัที่ ORIENTAL NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน) 
 

6 วัดคิโยะมิสุ (วัดน ้าใส) – วัดคินคะคุจิ – เรียนรู้พธิีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –  
สนามบนิคันไซ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 น าท่านชม วัดคิโยะมิสุ (Kiyomizu) หรือ วัดน ้าใส  ตัง้อยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวนัออกของเกียวโตซึ่งเป็น

สถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สดุในเกียวโต วดัคิโยะมิสทุี่ตัง้อยู่บนหนา้ผานัน้ถูกรองรบัดว้ยเสาตน้ซุง
มากกว่ารอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิวทศันข์องกรุงเกียวโตไดจ้ากที่นี่ ในตวัของ
วดันัน้มีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งความรกั และชีวิตสมรส 
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู!! TONKATSU SET 

น าท่าน เรียนพิธีชงชา หรือที่เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่
มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลกึลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ น
มาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หัวใจส าคญั 
ของพิธีชงชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจ  
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น าท่านเดินทางสู ่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) ศาลเจา้แห่งนีเ้ป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ที่เขตฟูชิมิ (Fushimi) กรุงเกียวโต (Kyoto) ประเทศญ่ีปุ่ น (Japan) ดว้ย
การออกแบบ และก่อสรา้งใหม้ีเสาโทริอิสี (Torii) สีแดงสม้นบัหมื่นตน้ เรียงรายกนัเป็นอโุมงคท์างเดินขึน้ไปยงั
ดา้นบนภเูขาอินาร ิ(Mount Inari) ที่ความสงู 233 เมตร หลายคนจึงเรียกว่าเป็น “ศาลเจา้เสาแดง” นั่นเอง 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางสู ่สนามบินนานาชาติคันไซ 
 

7 สนามบนิคันไซ – กรุงเทพฯ 
00.55 น. น าท่านออกเดินทางจาก เมืองโอซากา้ (สนามบินนานาชาติคันไซ) กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน JAPAN 

AIRLINES (JL) เที่ยวบินที่ JL727 (00.55-04.40) 

04.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
อาทิตย ์- เสาร ์ 15 – 21 พฤษภาคม 2566 66,999 66,999 22,000 

จนัทร ์- อาทิตย ์ 16 – 22 พฤษภาคม 2566 66,999 66,999 22,000 
อาทิตย ์- เสาร ์ 12 – 18  มิถนุายน 2566 66,999 66,999 22,000 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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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 วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋ว
เครื่องบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

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

บารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ทา่น  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะ

ยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
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 ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

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 
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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 

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 
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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 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของทรพัย์สิน

ส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถ
รบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ 
เดินทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือ 
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 ไม่ทานอาหารบางมือ้ 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 
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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  

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 เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั 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  
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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  

ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

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