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วนัแรก            ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่(ประเทศไทย)       

20.00 น.  คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  

ไทยเวียตเจท็ (VietJet Air) เจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

รบับตัรโดยสาร เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม  

ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาท ี 

เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋ชัน้ประหยดัพเิศษ 

ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

หากตอ้งการซื้อบริการเสริมโปรดติดต่อฝ่ายขาย 

**หมายเหต*ุ* ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด เช่น เน้ือสตัว,์ พชืผกั, ผลไม ้และ 

ผลติภณัฑท่ี์มีสว่นผสมของกญัชา เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและถูกจบักมุด าเนินคดี 

23.00 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยเวียตเจท็ (VietJet Air) เทีย่วบนิที ่ 

VZ 822 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5 ช ัว่โมง **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

วนัท่ีสอง          ท่าอากาศยานนานาชาติคนั(ไซโอซากา้) - นารา - วดัโทไดจ ิ- สวนกวางนารา - เมืองโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ -  

                   ย่านชินไซบาชิ                                                                                                    (BLX)                                                                                            

06.00 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นชา้เร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง 

กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ เดนิทางสู่จงัหวดั นารา 

เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่ นในช่วงปี 710-794 ก่อนจะมกีารยา้ยเมอืงหลวงไปยงัเกียวโต 

จงัหวดันาราไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมดว้ย  

เชา้ บริการอาหารเชา้แบบกล่องเบนโตะ BOX SET 

น าท่านเดินทางสู่ วดัโทไดจ(ิTodaiji Temple) มคีวามหมายว่า “มหาวหิารตะวนัออก” 

หรือทรูีจ้กักนัในนามของวดัหลวงพ่อโตแห่งนารา ใหท่้านไดส้กัการะพระใหญ่นาระไดบุตส(ึNara Daibutsu) 

มขีนาดใหญ่ สูงถงึ 15 เมตร หนกัถงึ 500 ตนั หลอ่จากทองสมัฤทธ์ิ เป็นปางนัง่ขดัสมาธิ 

มรีศัมสีทีองเหลอืงอร่ามอยู่ดา้นหลงั ประดษิฐานอยู่ใน ไดบุตสเึดน เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ โดยมคีวามสูง 157 

ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ีเ่หน็ในปจัจุบนันี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 

ของวหิารหลงัเดมิทีเ่คยถูกไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม 

ก็ยงัคงมคีวามยิ่งใหญ่และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในบริเวณใกลเ้คียงม ีสวนกวางนารา(Nara Park)  

เมอืงนารามกีวางกระจายตวัอาศยัอยู่ราวๆ 1,200 ตวั ท าใหก้ลายเป็นสญัลกัษณ์ประจ าเมอืงนารา 

โดยกวางจะเดนิเลน่กนัอย่างอสิระ ไม่มกีรงขงั ไม่มลีวดไฟฟ้าขงึก ัน้ จงึท าใหส้ามารถสมัผสักบักวาง 
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สามารถซื้ออาหารจากเจา้หนา้ทีป้่อนกวางได ้ไดอ้ย่างใกลช้ดิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซากา้ 

ป็นเมอืงที่มขีนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านชม 

ปราสาทโอซากา้(Osaka Castle) ถูกสรา้งขึ้นในช่วงครึ่งหลงัของศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีพ่  านกัของโทโยโทม ิ

ฮเิดโยช ิผูร้วมญี่ปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวในสมยันัน้ ใชเ้วลาตัง้แต่เร่ิมก่อสรา้งจนถงึเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี 

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญี่ปุ่ นและยงัเคยเป็นสนามรบในการแย่งชงิอ านาจมานานจ

นถงึปี พ.ศ. 2146 อนัเป็นจดุเร่ิมตน้ของยุคเอโดะ 

รอบปราสาทจะมสีวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีม่จีดุปิกนิกทีร่่มรื่นเป็นสถานที่ยอดนิยมของผูค้นทัง้ในฤดูใบไมพ้ลแิละ

ฤดูใบไมร่้วง (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ปราสาท) 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

อสิระชอ้ปป้ิง ชินไซบาชิ(Shinsaibashi) บริเวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม 

ไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม 

รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนดท์ ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 

เรียกว่ามทีกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณนี้ ท่านสามารถเดินไปยงั ย่านโดทงโบริ(Dotonbori) 

ย่านการคา้เลยีบคลองโดทงโบริ เป็นถนนเสน้เดยีวเลยีบคลอง แลนดม์ารค์ส าคญัเป็นรูปนกัวิง่กูลโิกะ ณ 

สะพานเอบสิุ ปูยกัษค์านิโดรากุ นอกจากนัน้แลว้ยงัม ีหา้งสรรพสนิคา้ 

รา้นอาหารอกีมากมายใหท่้านไดแ้วะช็อปป้ิงกนัอย่างจใุจ 

ในช่วงค า่บรรดาทัง้สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยแสงไฟนีออน 

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Hotel in namba ระดบั 3*** หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม         อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั                                                                                          (BXX) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ***ไม่มีรถบสับริการ*** 

   ขอ้มูลการเดินทางในเมืองโอซากา้เบ้ืองตน้  

1. รถไฟ  

ภายในตวัเมอืงโอซากา้จะมรีถไฟ 2 ชนิดโดยแบ่งเป็นรถไฟทีว่ิง่ระหว่างเมอืงคือ JR WEST และ 

รถไฟใตด้นิ ทีจ่ะวิง่อยู่ภายในตวัเมอืงโอซากา้และบริเวณโดยรอบ  

2. โดยรถบสั OSAKA SKY VISTA   
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ในตวัเมอืงโอซากา้นัน้ จะมรีถบสัใหบ้ริการในตวัเมอืง โดยตวัรถบสันี้จะเป็นแบบ 2 ช ัน้ 

และสามารถมเมอืงโอซากา้ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ โดยมค่ีาโดยเสยีค่าโดยสารเพยีง 1,500 เยน 

โดยบนรถจะมไีกดบ์ริการ (ภาษาจนี เกาหล ีและ องักฤษเท่านัน้)  

3. รถเมล ์ 

ตวัเลอืกทีไ่ม่เลว เพราะถงึทีห่มายไดใ้กลก้ว่าและประหยดักว่าแบบอื่นๆ 

ระบบรถบสัจะมรีะบบสแีละระบบตวัเลขบอกทุกคนั 

โดยแต่ละสจีะวิง่ไม่เหมอืนกนัและมค่ีาใชจ้่ายไม่เท่ากนั 

ส่วนใหญ่แลว้ป้ายขอ้มูลเก่ียวกบัรถเมลลจ์ะเป็นภาษาญี่ปุ่นและองักฤษ  

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในเมืองโอซากา้  

1. ปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์อนัหนึ่งของเมอืงโอซากา้ที่ตอ้งมาเยอืน 

เป็นสถานที่ท่องเทีย่วยอดนิยมเมือ่มาเมอืงโอซากา้ ที ่

ลอ้มดว้ยก าแพงหนิ คูน า้ ไปจนถงึสวนนิชโินมารุ 

พื้นทีท่ี่สรา้งปราสาทเคยเป็นที่ต ัง้ของวดัอชิยิาม่า ฮอนกนัจ ิ

ปราสาททีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่นดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวั

ปราสาททีม่ถีงึ 8 ช ัน้ 

2. ย่านช็อปป้ิงชินไซบาชิ แหลง่ช็อปป้ิงความยาวกว่า 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ชื่อดงัของโอซากา้ ท ัง้เสื้อผา้สุดฮิต หรือของจปิาถะ 

มากมาย จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงกนัต่อที ่ 

UNIVERSAL STUDIO 

สวนสนุกระดบัโลกดนิแดนแห่งความสนุกสนาน 

ภายในแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ 

อกีทัง้ยงัมเีครื่องเลน่มากมายใหท่้านไดร่้วมสนุก โดยมค่ีาเขา้เร่ิมตน้ที ่

7,400 เยน (ตดิต่อขอ้มลูเพิม่เติมไดท้ีไ่กด)์  

3. ตึกอเมดะ สกาย ตกึแลนดม์ารค์ของโอซากา้ 

จดุชมววิส าคญัของเมอืงทีม่คีวามสูงกว่า 173 เมตร 

โดยท่านสามารถชมเมอืงไดแ้บบ 360 องศา  

4. Osaka Aquarium Kaiyukan พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ 

ทีม่คีวามยิ่งใหญ่ระดบัโลก 

ภายในพพิธิภณัฑแ์บ่งจดัแสดงเหลา่สิง่มชีวีติตามถิน่ทีอ่ยู่ มใีหช้มถงึ 
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15 ตู ้จดัแสดงใหช้มทัง้สตัวน์ า้ สตัวค์รึ่งบกครึ่งน า้ สตัวเ์ลื้อยคลาน 

นก สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม สตัวไ์ม่มกีระดูกรวมไปถงึพชืพนัธุต่์าง ๆ 

มากถงึ 30,000 ชวีติ ราว 620 สายพนัธุ ์

อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Hotel in namba ระดบั 3*** หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสี่             เมืองเกยีวโต - วดัคิโยะมิซุ - ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาริ - ย่านฮกิาชิยาม่า - พธิีชงแบบญี่ปุ่ น - Duty Free - EXPO CITY 

                                                                                                                                         (BXX)       

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่ นในอดตี ตัง้อยู่ในภูมภิาคตะวนัตกหรือ “คนัไซ” 

บนเกาะฮนชู เมอืงเกียวโต มเีอกลกัษณ์โดดเด่นดว้ยบา้นเมอืงแบบเก่า ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง 

เกียวโตไดร้บัการยกเวน้จากการถูกท าลายลา้งครัง้ใหญ่ ไม่เพยีงแต่รกัษาแหลง่ท่องเทีย่วอนังดงามไวเ้ท่านัน้ 

แต่ยงัรกัษาสถานทีอ่นัศกัดิ์สทิธ์ิของยุคสมยัจกัรวรรด ิแมว้่าปจัจบุนัญี่ปุ่ นมกีารพฒันาและทนัสมยัถงึขดีสุด 

แต่ความเก่าแก่ของเกียวโตยงัคงมเีสน่หน่์าหลงใหลแบบญี่ปุ่น น าท่านเดนิทางสู่ วดัคิโยะมิซุ(Kiyomizu-dera) 

หรือวดัน ้าใส นบัเป็นวดัที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากมสีถาปตัยกรรมโบราณทีง่ดงาม 

ซึง่ทีม่าของชื่อวดัน า้ใส มาจากวดัแห่งนี้น ัน้ไดถู้กสรา้งขึ้นปี 780 

แลว้ไดม้นี า้ทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาตจิากน า้ตกโอโตวะ ไหลผ่านตวัวดั ไฮไลทก์ารท่องเที่ยวของทีน่ี้ คือ 

อาคารไมข้นาดใหญ่ทีถู่กสรา้งขึ้นมาโดยไม่มกีารใชต้ะปู ถอืว่าเป็นภูมปิญัญาของคนโบราณ 

แลว้น าท่านกราบขอพรพระเพือ่ความเป็นสริิมงคลในวหิาร และดื่มน า้ศกัดิ์สทิธ์ิที ่“น า้ 3 สาย” 

ทีเ่ชื่อกนัว่าถา้ดื่มแลว้จะเกิดความเป็นสริิมงคลในดา้นความร า่รวย, ความมชีื่อเสยีง, มสีุขภาพดี 

จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจา้ฟชิูมิอนิาริ(fushimi inari) คนไทยชอบเรียกกนัว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้ชนิโต  

ทีม่คีวามส าคญัแห่งหนึ่งของเมอืงเกียวโต มชีื่อเสยีงโด่งดงัจากประตูโทริอ ิ 

หรือเสาประตูสแีดงทีเ่รียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ ัว่ท ัง้ภูเขาอนิาริ 

ทีผู่ค้นเชื่อกนัว่าเป็นภูเขาศกัดิ์สทิธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว 

รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมจีิ้งจอกเป็นสตัวคู่์กาย 

จงึไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ทีจ่ะเหน็รูปปัน้จิ้งจอกอยู่จ านวนมากภายในศาลเจา้นัน่เอง 

ว่ากนัว่าศาลเจา้แห่งนี้มคีวามเก่าแก่มากถูกสรา้งขึ้นตัง้แต่ก่อนสรา้งเมอืงเกียวโต 

คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้   
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น าท่านชม ย่านฮกิาชิยาม่า(Higashiyama District) 

เป็นย่านอนุรกัษเ์มอืงเก่าที่สวยงามและยงัคงภาพของญี่ปุ่นในยุคระบบศกัดนิาไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ย่านประวตัิศาสตรน์ี้ เต็มไปดว้ยบา้นเรือนและรา้นคา้สไตลด์ ัง้เดิม มที ัง้รา้นชา รา้นภาชนะดนิเผา รวมถงึรา้นอาหาร 

วดักบัศาลเจา้โบราณ และอีกมากมาย จากนัน้น าท่านไปสมัผสัประสบการณ์ พธิีชงแบบญี่ปุ่ น 

ใหท่้านไดท้ดลองชงชาดว้ยตวัท่านเอง ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสุนทรีย ์

ดว้ยการดื่มและการชงชาผงสเีขยีวหรือมทัชา ตน้ฉบบัของพธีิชงชา และอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อสนิคา้ปลอดภาษ ีDuty 

Free ทีร่วบรวมสนิคา้ราคาพเิศษ เช่น เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุง อาหารเสริม  และอื่นๆอกีมากมายตามอธัยาศยั 

เที่ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

น าท่านเดินทางสู่ EXPO CITY นครโอซากาเคยเป็นเจา้ภาพจดังาน World Expo เมือ่ปี 1970 

หลงัจากนัน้พื้นทีจ่ดังานไดถู้กเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่อยู่ไม่ห่างจากใจกลางนครโอซากา 

ดว้ยขนาดกว่า 170,000 ตารางเมตร ภายในประกอบดว้ยพพิธิภณัฑ ์หา้งสรรพสนิคา้ แหลง่บนัเทงิ 

รา้นอาหารและอกีมากมาย สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นไฮไลทค์ือ หอคอยพระอาทติย ์(Tower of Sun)  

เอก็ซโ์ปซติี้ ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซน  

 1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ 

 2. Osaka English Village 

3. Pokemon Expogym 



FT-KIXVZ01 เที่ยวฟิน ม่วนอ๊กม่วนใจ ๋เชียงใหม่สู่โอซาก้า 5 วัน 3 คืน      7

   

4. Orbi 

5. Entertainmentfield 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity 

7. ANIPO 

8. Lalaport Expocity 

เยน็   อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Hotel in kansai ระดบั 3*** หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหา้           ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ(โอซากา้) - ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่(ประเทศไทย)                      (BXX)                                 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบกล่องเบนโตะ BOX SET 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ โอซากา้ ประเทศญี่ปุ่ น เพือ่เดนิทางกลบัสู่ 

ประเทศไทย 

08.30 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบนิ ไทยเวียตเจท็ (VietJet Air) 

เทีย่วบนิที ่VZ 823 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 35 นาท ี**ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

13.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไข 

5 วนั 3 คืน - VZ                       

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 

ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสรมิเตียง) 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 20-24 เมษายน 2566 28,990.- 28,990.- 7,490.- 

วนัที่ 11-15 พฤษภาคม 2566 28,990.- 28,990.- 7,490.- 

วนัที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 28,990.- 28,990.- 7,490.- 

วนัที่ 01-05 มิถนุายน 2566 34,990.- 34,990.- 7,490.- 

วนัที่ 08-12 มิถนุายน 2566 28,990.- 28,990.- 7,490.- 

วนัที่ 20-24 กรกฎาคม 2566 28,990.- 28,990.- 7,490.- 

วนัที่ 27-31 กรกฎาคม 2566 34,990.- 34,990.- 7,490.- 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✔ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✔ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✔ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✔ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ต่อท่าน 

✔ ค่ารถโคช้รบั - สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✔ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท 

และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

✔ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น) 

✔ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของ

คนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

× ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ 

ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

× ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงา

น,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไ

ทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าปรบั ส าหรบัน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกนิจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้20 กก. 

× ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 5,000 เยน /ทริป/ ท่าน (ช าระท่ีสนามบินในวนัเดินทาง) 
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เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1. กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือก่อนหนา้นั้น 

โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 

15,000 บาท 

2. ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

และการคืนเงนิทัง้หมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง 

3. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด 

โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้

เมื่อผลวซี่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ 34 ท่าน 

รวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผูเ้ดินทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีที่มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน 

ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 3,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 

20-24 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,500 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศญี่ปุ่นระงบัการอนุมตัวิซี่า 

ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เติมในกรณีตอ้งท าเร่ืองยื่นขอวซ่ีา 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นี้ใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ 

ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 
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4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม 

ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ 

จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน์ี้ เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการในกรณีที่มกีารขึ้นราคาค่าตัว๋เคร่ืองบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ 

ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท 

หรืออตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วนี้ หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน 

ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได  ้

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ 

ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั 

ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่  าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบริการจากสายการบนิ บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ 

จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 

การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์

การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น ๆ 

ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้ห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ 

กบัการกระท าดงักลา่วทัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม 

ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมดทุกกรณี 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ 

ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ 

หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วนี้  

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ 

จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ 

ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
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16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ 

สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 

แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ 

จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั 

และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม 

วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั 

ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ 

โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไ

ฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22.ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บค่าบริการเพิม่เตมิ ในกรณีที่ผูเ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช 

จะตอ้งเพิม่จากราคาค่าทวัรป์กติอกี 2,000 บาทต่อท่าน 

23 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 

และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 

เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้ 

24. กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการหรือหนงัสอืเดนิทางทูต (เลม่สนี า้เงนิและสแีดง) 

เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัรห์ากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้ –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 
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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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