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รหัสโปรแกรม : 27566 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BBIIGG  JJAAPPAANN  WWOONNDDEERRFFUULL    
โอซากา้–ทาคายาม่า-ชิราคาว่า-นาโกยา่-เกยีวโต-โอซากา้  

6 วนั 3 คนื โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน ์(JL)  
เปิดโลกใบใหญก่บัเสน้ทางธรรมชาตแิละเมืองมรดกโลก 
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วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ  - สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.00 น.  พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประต7ู เคานเ์ตอร ์ P  โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์ Japan 

Airline (JL) เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง       กรุงเทพ – สนามบินคนัไซ – เมืองกิฟุ - ปราสาทกิฟุ – กระเชา้คินคะซงั – 

ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า 

00.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินโอซากา้ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  JL 728 

08.05 น. ถึงสนามบินโอซากา้ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.)  

น ำท่ำนผ่ำนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศุลกำกร จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองกิฟุ (Gifu) (ใชเ้วลำ

ประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีสถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติและวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงำม 

จงัหวดักิฟุมีชื่อเสียงในดำ้นของสถำนท่ีตั้ง ไดร้บัสมญำนำมวำ่ “Japanese Alps” ดว้ยเหตุผลน้ีท่ีน่ีจึง

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 

22-27 พฤษภาคม 2566 (เปิดกรุป๊ใหม่) ราคา 49,900.- (เปิดกรุป๊ใหม่) 

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัแรก กรุงเทพฯ  - สนำมบินสุวรรณภมูิ      

วนัท่ีสอง 

กรุงเทพฯ – สนำมบินคนัไซ- เมืองกิฟุ - ปรำสำทกิฟุ -   

กระเชำ้คินคะซงั-ท่ีวำ่กำรอ ำเภอเก่ำเมืองทำคำยำมำ่ - 

เมืองเก่ำทำคำยำม่ำ 

 

  
HIDA HOTEL PLAZA หรือ

เทียบเท่ำ 

“พิเศษ อำบออ็งเซ็น” 

วนัท่ีสำม 

ตลำดเชำ้ทำคำยำมำ่ – หมู่บำ้นมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ 

นำโกยำ่ – ช๊อปป้ิงยำ่นซำคำเอะ - ชมงำนประดบัไฟฤดู

หนำว ณ หมู่บำ้นนำบำนะ โนะซำโตะ 

   
MIYAKO HOTEL  

หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสี ่

ทะเลสำบบวิะ-นำโกยำ่ –ทะเลสำบบวิะ- เกียวโต - 

วดัคิโยมิสึ – คินคำคุจิ - โอซำกำ้–ชอ้ปป้ิงยำ่นชินไซบำชิ

โอซำกำ้ 

  

 
ORIENTAL NAMBA HOTEL 

หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหำ้ ** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ** 
 

   

วนัท่ีหก สนำมบินโอซำกำ้ – กรุงเทพ     
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เป็นท่ีนิยมในกำรปีนเขำ และเป็นสถำนท่ีเล่นสกียอดนิยมในฤดูหนำว นอกจำกน้ียงัมีชื่อเสียงดำ้น

ออนเซ็นอีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Japanese Set) 

น ำท่ำนชม ปราสาทกิฟุ  (Gifu Castle) เดิมชื่อปรำสำท อินะบะยะมะ สร้ำงโดยท่ำนนิไคโด 

(Nikaido) ใน ค.ศ. 1744 ปรำสำทแห่งน้ีไดถู้กเผำท ำลำย และไดม้ีกำรบูรณะอำคำรหอคอยหลกัขึ้ น

ใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ปัจจุบันดำ้นนอกเป็นปรำสำทสีขำว มีทั้งหมด 4 ชั้น ดำ้นในปรำสำทจดัแสดง

อำวุธ เสื้ อเกรำะ และอุปกรณ์ต่ำงๆ จุดเด่นปรำสำทแห่งน้ีคือ กำรท่ีตั้งอยู่บนยอดเขำท่ีมีควำมสูงจำก

ระดบัน ้ำทะเลถึง 329 เมตร และจะสวยที่สุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง 

จำกน้ันน ำท่ำนขึ้ น กระเชา้คินคะซัง (Kinkazan Ropeway) เป็นกระเชำ้ท่ีจะพำขึ้ นสู่ยอดเขำคินคะ 

(Mount Kinka) ใชเ้วลำเพียง 3 นำที โดยระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมงำมของแม่น ้ ำนะกะระ 

(Nagara) และเมืองกิฟุ ไดร้อบทิศทำงแบบ 360 องศำ นอกจำกน้ียงัมีรำ้นอำหำร รำ้นขำยของฝำก

ใหบ้ริกำร  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทาคายาม่า (ใชเ้วลำประมำณ 1 ชัว่โมง) แล้วน ำท่ำนชมที่ว่าการอ าเภอเก่า

เมืองทาคายาม่า (Takayama Jinya) ที่ใช้เป็นที่บัญชำกำรของโชกุนโทขุงำวะในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูก

สร้ำงแบบเก่ำหลังสดุท้ำยที่ยังคงหลงเหลือจนปัจจุบัน 

หลังจำกนั้นน ำท่ำนชมย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old town) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงมำกแห่งหนึ่งของจังหวัดกิฟุ(Gifu) เป็นย่ำนค้ำขำยที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่ำงมำกในอดีตซึ่ง

ยังคงได้รับกำรอนุรักษ์เอำไว้โดยรัฐบำลญี่ปุ่ น ยังมีบ้ำน

และอำคำรต่ำงๆหลำยหลักที่มีอำยุหลำยร้อยปีให้ชม 

ให้บรรยำกำศบ้ำนเมืองสมัยเอโดะอย่ำงแท้จริง ซึ่ ง

หลำยๆ จำกนั้นให้ท่ำนได้อิสระช้อปป้ิงที่ ซันมาชิซูจิ 

หรือ ลิตเต้ิลเกียวโต เป็นเมืองขนำดเลก็ที่ตั้งอยู่ในหุบ

เขำที่ยังคงควำมเป็นธรรมชำติไว้ได้เป็นอย่ำงดี อกีทั้งยัง

เป็นย่ำนเมืองเก่ำที่ยังคงอนุรักษ์บ้ำนเรือนในสมัยเอโดะ

กว่ำ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่ำงดี ให้ท่ำนได้เลือกซื้อของที่

ระลึกพื้นเมืองมำกมำย ณ บริเวณนี้  และมีเทศกำลทำคำยำม่ำซึ่งเป็นหนึ่งในสำมเทศกำลที่มีชื่อเสยีงของ

ประเทศญี่ปุ่ น  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  HIDA PLAZA HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

*** เชิญท่านอาบน ้าแรธ่รรมชาติ “อ็องเซ็น” พรอ้มสวมชุดยูคาตะท่ีมีชื่ อเสียงของญี่ ปุ่ น ชาวญี่ ปุ่ น

เชื่ อกันว่าในน ้าแร่น้ันจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผ้ิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณ

ทางการรกัษาอาการปวดเม่ือยตา่งๆได ้***   
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วนัที่สามของการเดินทาง        ตลาดเชา้ทาคายาม่า – หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – นาโกยา่ –  

       ชอ๊ปป้ิงยา่นซาคาเอะ - ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว ณ หมู่บา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น ำท่ำนชมบรรยำกำศของ ตลาดเชา้แห่งทาคายาม่า สมัผสัวิถีชีวิตของผูค้นในยำมเชำ้ อำกำศเย็น

สบำยและควำมเรียบง่ำยของเมืองแห่งน้ีเป็นอีกสถำนท่ีในแดนปลำดิบท่ีน่ำศึกษำและเรียนรู ้ซึ่งเต็ม

ไปดว้ยรำ้นคำ้แบบพื้ นเมือง ผกั ผลไม ้ผลิตภณัฑท่ี์เก็บมำ

จำก ไร่สดๆ ของชำวบำ้นแถบน้ัน  

จำกน้ันน ำท่ำนสู่  หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

(Shirakawa-go) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทำงวฒันธรรมของ

ประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บ้ำนชำวนำท่ีมีรูปร่ำงแปลกตำติด

อนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมือง

มรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึง ไฮไลท์!!หมู่บ้ำนแบบกัชโชสึคุริ Wada House หรือ Kanda House 

เป็นบำ้นชำวนำโบรำณท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 250 ปี ค ำว่ำ กชัโช มีควำมหมำยวำ่ พนมมือ ซึ่งเป็นกำรบ่ง

บอกถึงลักษณะ รูปแบบของบำ้นท่ีมีหลังคำมุงดว้ยฟำงขำ้วท่ีท ำมุมชันถึง 60 องศำ คลำ้ยสองมือท่ี

ประนมเขำ้หำกนั ตวับำ้นมีควำมยำวประมำณ 18 เมตร กวำ้ง 10 เมตร ทั้งหลงัถูกสรำ้งขึ้ นโดยไม่ใช้

ตะปู ต่อมำ ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึ้ นทะเบียนใหช้ิรำคำวำโกะเป็นมรดกโลก  

  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Japanese Set) 

หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองนาโกยา่ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) เป็นตวัเมือง

ของจงัหวดัไอจิ มีประชำกรอำศยัอยูม่ำกกวำ่ 2 ลำ้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมกำรคำ้และกำรคมนำคม

ท่ีส ำคญัแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น แลว้น ำท่ำนช็อปป้ิงยา่นซาคาเอะ ยำ่นชอ้ปป้ิงใจกลำงเมืองนำโกยำ่ ให้

ท่ำนไดเ้ลือกอิสระชอ้ปป้ิงแบรนดเ์นมมำกมำย อำทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ กลอ้งถ่ำยรูปดิจิตอล นำฬิกำ 

เครื่องเล่นเกมส ์ หรือสินคำ้ท่ีจะเอำใจคุณผูห้ญิงดว้ย กระเป๋ำ รองเทำ้ เสื้ อผำ้แบรนดเ์นม เสื้ อผำ้

แฟชัน่ส ำหรบัวยัรุ่น เครื่องส ำอำงคย์ี่หอ้ดังของญี่ปุ่ นไม่วำ่จะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  

และอื่นๆอีกมำกมำย ท่ีรำคำค่อนขำ้งถูกกวำ่เมืองไทย 
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หลังจำกน้ันน ำท่ำนชม งานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana no 

Sato Winter Illumination) เป็นธีมพำรค์สวนดอกไมท่ี้มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทั้ง4 ฤดูกำลสำมำรถ

เท่ียวไดต้ลอดทั้งปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่นาโกยา่ จะมีในช่วงฤดูใบไม้

ร่วงตลอดจนถึงปลำยฤดูหนำว (ตุลำคม-มีนำคม) จะไดร้บัควำมนิยมมำกเป็นพิเศษเน่ืองจำกมีกำร

แสดงไฟในหลำกหลำยรูปแบบไม่ว่ำจะเป็นอุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือกำรประดับไฟในน ้ำ 

( Water Illumination) 

อิ ส ร ะ ใ ห้ ท่ ำ น ไ ด้

เพลิดเพลินกบัอลงักำร

งำนประดับไฟท่ีไม่ว่ำ

จะหันไปทำงไหนก็มี

มุ ม ใ ห้ เ ก็ บ ภ ำ พ

ประทับใจกลับไปอย่ำง

มำกมำย  

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั MIYAKO HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

*** เชิญท่านอาบน า้แรธ่รรมชาติ “อ็องเซ็น” พรอ้มสวมชุดยคูาตะท่ีมีชื่ อเสียงของญี่ ปุ่ น ชาวญี่ ปุ่ นเชื่ อ

กันวา่ในน ้าแรน้ั่นจะอุดมไปดว้ยแรธ่าตุท่ีท าใหผ้ิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยงัมีสรรพคณุทางการ

รกัษาอาการปวดเม่ือยตา่งๆได ้***   

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง        นาโกยา่ – ทะเลสาบบิวะ - เกียวโต - วดัคิโยมิสึ - คินคาคุจิ - โอซากา้ – 

ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิโอซากา้ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบบิวะ (จังหวัดชิกะ) ทะเลสาบน ้าจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเมือง “โอทสึ” จงัหวดั “ชิกะ” (ใชร้ะยะเวลำในกำรเดินทำงประมำณ 1:30 

ชัว่โมง) ทะเลสำบบิวะตอ้งอยู่ทำงดำ้นทิศตะวนัออกของเมืองเกียวโตประมำณ 10 กิโลเมตร โดยมี

พื้ นท่ีรวมประมำณ 670 ตำรำงกิโลเมตร เสน้รอบวง 235 กิโลเมตร มีควำมลึกโดยเฉล่ียประมำณ 

41 เมตรจุดท่ีลึกที่สุดประมำณ 104 เมตร ทะเลสำบแห่งน้ีเป็นแหล่งเกื้ อกูลสิ่งมีชีวิตนำนำชนิด และ

เป็นแหล่งทรัพยำกรท่ีส ำคัญต่ออุตสำหกรรมในวงกวำ้ง นอกจำกน้ียงัเป็นหน่ึงในทะเลสำบท่ีมีอำยุ

เก่ำแก่ท่ีสุดในโลกโดยมีอำยุกวำ่สี่ลำ้นปี ทะเลสำบน้ีปัจจุบนัยงัคงสภำพแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์มำก  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู Japanese Set) 

น ำท่ำนเดินทำง สู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอนัยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่ น น ำท่ำนสู่ วดัคิโยมิสึ 

หรือ วดัน ้าใส ซึ่งตั้งตระหง่ำนอยูบ่นยอดเขำฮิงำชิยำม่ำ ชมควำมยิ่งใหญ่ของวิหำรไมท่ี้สรำ้งดว้ยฝีมือ

มนุษย ์ปรำศจำกเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใชต้ะปูสกัตวัน่ำอศัจรรยย์ิ่ง เชิญท่ำนสกักำระพระโพธิสตัวอ์ว

โลกิเตศวร และด่ืมน ้ำศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อขอพร 3 ประกำร วดัแห่งน้ีไดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลก

โดยองคก์ำรยูเนสโกดว้ย เชิญท่ำนชอ้ปป้ิงบนถนนกำน ้ำชำ พบกบัรำ้นคำ้ญี่ปุ่ นขนำนแท ้ขำยของท่ี
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ระลึก เลือกซื้ อสินคำ้แบบพื้ นบำ้น อำทิ เครื่องเซรำมิค ตุ๊กตำญี่ปุ่ น ขนมโมจิ พดัญี่ปุ่ น รองเทำ้ และ

ชำจำกเมืองเกียวโต   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่ำย จำกน้ันน ำท่ำนชม ศาลาทอง คินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหน่ึงวำ่ “โรกุอนจิ” สรำ้งขึ้ นในปี พ.ศ.1940 

เป็นสมบติัของขำ้รำชส ำนักชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมำตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชำย

ของเขำ โยชิมิซึ ไดย้กใหเ้ป็นของวดั ในเวลำต่อมำวดัไดถู้กท ำลำยลงเรื่อยๆ ทั้งจำกธรรมชำติและไฟ

ไหม ้ จึงไดซ้่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบนัศำลำทองแห่งน้ีมีควำมงดงำมมำกแสดงใหเ้ห็นได้

สกักำระเพื่อควำมเป็นสิริมงคลกบัตวัท่ำน และมีเครื่องลำงของขลงั ฯลฯ 

หลงัจำกน้ันน ำท่ำนเขำ้สู่เมืองโอซากา้ น าท่านอิสระตามอธัยาศยั ซื้ อของฝำกเป็นท่ีระลึกที่ใหค้นท่ี

ท่ำนรกัและตวัเองท่ำนเอง ท่ำนจะสนุกสนำนกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้ไดอ้ยำ่งจุใจทั้งวนั อำทิ เสื้ อผำ้ 

รองเทำ้ เครื่องหนัง กลอ้งดิจิตอล นำฬิกำแบรนดเ์นม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำงๆใน ยา่นชินไซบาชิ 

ยำ่นชอ้ปป้ิงชื่อดังของเมืองโอซำกำ้  ซึ่งญีปุ่ นมีสินคำ้ท่ีน่ำรกัมำกมำย และสินคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่

ทุกมุมโลก 

               *** รบัประทานอาหารอาหารค า่ ตามอิสระตามอธัยาศยั (เพื่อไม่รบกวนเวลำของท่ำน) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั ORIENTAL NAMBA HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง       ** อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  ** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

*** เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกซ้ือยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ *** 

 *** เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ ยำ่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมืองโอซำกำ้  ซึ่งญีปุ่ นมีสินคำ้ท่ีน่ำรกั

มำกมำย และสินคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่ทุกมุมโลก หรือ เที่ยวยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สวนสนุกที่

ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในแถบคนัไซ (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเม่ือเดือนมีนำคม ปี 2001 เป็น

สวนสนุกแห่งแรกของยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ท่ีเปิดในเอเชียภำยในมีทั้งหมด 8 โซน : Hollywood, New 

York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity Village และ Universal 

Wonderland ซึ่งลงทุนอยำ่งมหำศำลและมีพื้ นท่ีกวำ่ 100,000 ตำรำงเมตร สถำนท่ีท่ีไดจ้ ำลองฉำก

ภำพยนตรเ์รื่องดังของฮอลลีวูด้ ไวม้ำกมำย เริ่มตน้ท่ีเซซำมี สตรีท 4D มูฟวี่ เมจกิ ซึ่งเป็นฉำกท่ีพำ

ด ำลึกลงไปในทะเล และทะยำนข้ึนไปบนทอ้งฟ้ำในแบบสำมมิติ และสนุกกบัเหล่ำ ET ท่ีจะพำท่ำนไป
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นอกอวกำศอยำ่งสนุกสนำน และมนัสสุ์ดๆ เมื่อสมัผัสเครื่องเล่นใหม่ล่ำสุด คือ สไปเดอรแ์มน ให้

ท่ำนไดถ้่ำยรูปไวเ้ป็นท่ีระลึกและประทบัใจมำกท่ีสุดและระทึกใจกบัฉำกเพลิงไหมจ้ำกเรื่องแบค 

ดร๊ำฟท ์  ท่ำนจะไดต่ื้นเตน้กบักำรตำมล่ำของฉลำมยกัษ์จำกเรื่อง จอรส์ ซึ่งใชทุ้นสรำ้งกวำ่ 1,500 

ลำ้นเยน  หรือเขำ้ไปสมัผัสโลกของป่ำท่ีน่ำต่ืนเตน้ไดจ้ำกภำพยนตร ์ จูรำสสิค พำรค์ พรอ้มร่วม

คน้พบโลกท่ีไดโนเสำรย์งัมีชีวิตอยูใ่นขณะท่ีนัง่เรือเพื่อเขำ้ไปผจญภยักบัดินแดนของเหล่ำไดโนเสำร ์

นอกจำกน้ันยงัมีเครื่องเล่นอีกมำกมำย รวมทั้งโชว ์ เมลส ์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว ์ โชว ์ หรือโชวร์ะทึกกบั

เหล่ำสตั๊นแมน และเรื่องใหม่ล่ำสุดอยำ่ง Harry Potter ภำยนอกสวนสนุกน้ัน จะมีUniversal City 

walk Osaka ซงึ ่ เป็นหำ้งสรรพสินคำ้ขนำดใหญ่ท่ีมีโรงแรม รำ้นคำ้ รำ้นอำคำร จ ำนวนมำก รวมทั้ง

รำ้นคำ้จ ำนวนมำก รำ้นขำยของท่ีระลึก 

*** รบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารค า่ ตามอิสระตามอธัยาศยั(เพื่อไม่รบกวนเวลำของท่ำน) 

 

21.00 น. จนไดเ้วลำนัดหมำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินโอซากา้ 
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วนัที่หกของการเดินทาง       สนามบินโอซากา้ – กรุงเทพ 

00.55 น.        เดินทางกลบัสู ่ กรุงเทพฯ   โดยสายการบินเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL)  

  เที่ยวบินที่ JL 727 

04.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ… 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง  วนัที ่ 22-27 พฤษภำคม 2566  

***    กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร จ ำนวน 20 ทำ่นขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญต่ ำ่กวำ่ 

20 ทำ่น ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร หรอื ยกเลกิการเดนิทาง 

*** รำคำดงักลำ่วอำจมกีำรปรบัเปลีย่นหำกสำยกำรบนิมกีำรเรยีกเก็บภำษนี ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ

เพิม่เตมิ 

ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 

49,900 บาท 
เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัหอ้งเดีย่ว จ่ายเพิม่ท่านละ  7,500 บาท 

อตัราค่าบรกิาร 

BBIIGG  JJAAPPAANN  WWOONNDDEERRFFUULL  

โอซากา้–ทาคายาม่า-ชิราคาว่า-นาโกย่า-เกยีวโต-โอซากา้  

6 วนั 3 คืน โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์(JL)   

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางธรรมชาติและเมืองมรดกโลก 
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***  ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple Room) โรงแรมทีญ่ีปุ่่ นมจี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่

สองเตยีงทีส่ามารถพกัได ้3 ทา่น (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 

Extra bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่น หรอืบางโรงแรมกรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคา้ตอ้ง

จ่ายคา่หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

เงือ่นไขโปรแกรมทวัร ์

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

• คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิสำยกำรบนิตำมรำยกำรเดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ 
• คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่อาหาร คา่ทีพั่ก คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิส าหรับน าเทีย่ว 
ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
• คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำเดนิทำง ไมเ่กนิ 23 กก./2ใบ/ทำ่น 
• คา่รถรับสง่ระหวา่งสนามบนิ-โรงแรมทีพ่ัก 
• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเก็บ 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 

อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไมร่วม 

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

 คำ่น ำ้หนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณทีีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (23 กโิลกรมัตอ่ทำ่น) 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ เชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี 
คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ (กรุณา
สอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ไมม่พีนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

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

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

 ไมร่วมทปิทำ่นละ 1,500 บำท/ทำ่น 

 กรณทีีท่ำ่นตอ้งออกต ัว๋ภำยใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋ เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้
ใหท้รำบลว่งหนำ้ ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณี ถำ้ทำ่นออกต ัว๋ภำยในโดยไมแ่จง้ใหท้รำบ
และหำกไฟลท์บนิมกีำรปรบัเปลีย่นเวลำบนิเพรำะถอืวำ่ทำ่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลำ่ว 

เงือ่นไขกำรจองกำรช ำระเงนิ 

• กรุณาท าการจองกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 30 วันท าการหรอืกอ่นหนา้นัน้ โดยแฟกซห์รอือเีมลลห์นา้
พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง เพือ่ยนิยันการจองทีน่ั่ง มดัจ ำทำ่นละ 30,000 บำท/ทำ่น 
• กรณีจองนอ้ยกวา่ 21 วันกอ่นเดนิทาง กรุณาช าระยอดคา่ทัวรท์ัง้หมด  
• ส าหรับการเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตอ่เน่ืองกรุณาช าระมัดจ า 50% บาท ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
• คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเก็บคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มเิชน่นัน้บรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางของทา่น และการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

• 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 

รำยละเอยีดเพิม่เตมิหำกมกีำรเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ 

• รายการทวัรน้ี์เป็นการทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner) 
• อัตราคา่บรกิารคดิค านวณจากอัตราแลกเปลีย่น และราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคาคา่บรกิารในกรณีทีม่กีารขึน้ราคาคา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ คา่ธรรมเนียมน ้ามัน หรอืมี
การประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลีย่นไดป้รับขึน้ในชว่งใกลว้ันทีค่ณะจะเดนิทาง 
• ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วน้ี หากทา่นไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้
• หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิขากลับซึง่ยังไมไ่ดใ้ช ้ไมส่ามารถน ามาขอคนืเงนิได ้
• ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ หรอืเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง หากมผีูร่้วมเดนิทางในคณะทวัร ์ ไมค่รบ
ตามทีก่ าหนดไว ้
• คา่บรกิารทีท่า่นช าระกับทางบรษัิทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ าระใหก้ับบรษัิทฯ ตัวแทน
แตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเชน่กัน ดังนัน้หากทา่นมเีหตอุนัใดทีท่ าใหท้า่นไมไ่ดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้
ทา่นจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้
• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร
จากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
• มัคคเุทศก ์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 
• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม 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 ้
 

เงือ่นไขนอกเหนอืควำมรบัผดิชอบ 

• บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 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 
ถอืเป็นเหตผุลซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ
คนืเงนิทัง้หมด 
• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ
ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย แตจ่ะท าหนา้ทีช่ว่ยเหลอืเจรจา แตอ่ านาจสทิธิข์าดเป็นของ
ทางกองตรวจคนเขา้เมอืง 
• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ในระหวา่งการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยตัวทา่นเอง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่ ้
เดนิทางไดซ้ือ้ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วน้ี 
• ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรัพยส์นิสว่นตัว ของมคีา่ตา่ง ๆ อยา่งระมัดระวัง บรษัิทฯ จะไม่
สามารถรับผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสญูหายของ ทรัพยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่ง ๆ ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่ว อันมี
สาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 
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• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การสญูหายของทรัพยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอันมสีาเหตมุาจาก
สนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื การโจรกรรม แตจ่ะท าหนา้ทีเ่ป็นตัวแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใช ้

ใหก้ับผูเ้ดนิทาง 
• 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 ทีเ่กีย่วขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดกูาล ทศันียภาพ 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 ำคญั โปรดตรวจสอบกอ่นส ำรองทีน่ ัง่ 

**เพือ่ใหก้ำรส ัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขำย สนิคำ้ บรกิำร จำกบรษิทั ฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุำด ำเนนิกำร
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 วา่จะตอ้ง
คงมอีายเุหลอื ณ วันเดนิทาง มากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป และมหีนา้สแตมป์เหลอืสองหนา้ขึน้ไป 

2. ความผดิพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงได ้หากยังไมไ่ดม้กีาร ออกบัตรโดยสาร ทัง้น้ีหากมี
ตรวจพบความผดิพลาดภายหลังการออกบตัรโดยสารแลว้ กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสำรจะตอ้งช ำระ
คำ่ใชจ้ำ่ย 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 
 
 
 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/2120/#inportant_info
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** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอำ่นเงือ่นไขกำรเดนิทำงและรำยกำรทวัรอ์ยำ่งละเอยีดทกุหนำ้อยำ่งถอ่งแท้
แลว้จงึมดัจ ำเพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิมดัจ ำหรอืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระ
ผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ /ทำงบรษิทัฯ จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบั
ในเงือ่นไขตำ่งๆ ของทำงบรษิทัฯ แลว้ ** 

** ก่อนเดินทำงเข้ำประเทศญปีุ่ นทุกท่ำนต้องกรอกข้อมลู Visit Japan** 

เดินทำงเข้ำประเทศญี่ปุ่ นตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2565 เป็นต้นไป ให้ผู้เดินทำงลงทะเบียนทำงเว็บไซต์ Visit Japan เพยีงอย่ำงเดยีว (ไม่
ต้องลงทะเบียน MySOS แล้ว) 

 

ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเว็บไซต์ Visit Japan (ภำษำองักฤษ) ดูท่ีนี ่
https://vjw-lp.digital.go.jp/en/ 

 

User manual : คู่มือวิธีกำรลงทะเบียนเว็บไซต์ Visit Japan โดยละเอียด (ภำษำองักฤษ) ดูท่ีนี ่
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

