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 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร ผู้ โดยส าร ข าอ อ กร ะห ว่างป ร ะเ ท ศชั (น  4 สนามบินสุวร ร ณภู มิ

เคาน์ เตอร์ สายการ บินไทยแ อร์ เวย์  (TG) พบเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก 

 2 นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง-ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา 
00.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญี7ป ุ่ น โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที�ยวบิน

ที� TG644 (00:05-07:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั�วโมง บริการอาหารและ

เครื�องดื�มบนเครื�อง 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญี7ป ุ่ น (เวลาท้องถิ�นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง)  

นําท่านเดินทางสู่ปร าสาทนาโกยา (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญี�ปุ่นที� ได้รับ
การขึ -นทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติแห่งนี - มีทั -งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ ที�
สะท้อนถึงความยิ�งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองนาโกย่าได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป
ด้านหน้าปราสาทได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเข้า)  
จากนั -นนําท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman) เมืองแห่งสายนํ -า มนต์เสน่ห์แห่งกิฟุ 
เมืองเก่าที�ขึ -นชื�อในเรื�องของธรรมชาติที�สวยงาม ท่ามกลางวิวทิวเขาตรงหน้าที�รายล้อมไปด้วยลําธาร
ใสสะอาดให้ท่านเดินเที�ยวเพลินๆ ชมเมืองที�มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที�น่าสนใจ จากนั -นนํา
ท่านชมด้านหน้าปราสาทกุโจฮาจิมัง (Hachiman Castle) ที�ถูกสร้างขึ -นใหม่ในปีพ.ศ. 1933 ถึงจะ
ไม่ได้คงสภาพเดิมในสมัยสงครามไว้ ที�นี�ยังถือว่าเป็นปราสาทไม้สร้างใหม่ที�เก่าแก่ที�สุดในญี�ปุ่น 
ทิวทัศน์แม่นํ -าและภูเขาบริเวณปราสาทมีความสวยงามมาก 
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นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้านช ิราคาวาโกะ (Shirakawago) ชมหมู่บ้านที�เข้ากับธรรมชาติที�ยังคงไว้ซึ�ง
ภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่น ในเขตจังหวัดกิฟุ ที�สูงที�สุดของภูเขาฮากุ เป็นเมืองท่องเที�ยวที�ได้รับ
การขึ -นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากองค์การ UNESO เมื�อปี 1995 ความโดดเด่นของชิราคาวาโกะ 
คือ ลักษณะหลังคาบ้านที�ลาดเอียงทํามุม 60 องศา ยาวลงมา ตัวบ้านมีความยาว 18 เมตร กว้าง 10 
เมตร ลักษณะคล้ายคนพนมมือสวดขอพร โครงสร้างใช้วัสดุตามธรรมชาติที�หาได้จากในท้องถิ�นโดย
ไม่มีการใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว ตัวบ้านจะมีประมาณ 3-4 ชั -น โดยชาวญี�ปุ่นเรียกการสร้างบ้านแบบนี -
ว่า กัสโชสึคุริ หรือ Gassho-zukuri เป็นบ้านของชาวนาโบราณที�มีอายุมากกว่า 250 ปี 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านเดินทางสู่เมืองทาคายามา (Takayama) แหล่งท่องเที�ยวยอดฮิตที�มีบ้านเรือนแบบญี�ปุ่น
สมัยโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนที�ญี�ปุ่นจะรวมเป็นหนึ�งได้แบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ มากมาย 
และพื -นที�ในแถบนี -ก็คือประเทศฮิดะ (Hida) ทําให้ยังมีการใช้ชื�อ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บ้าง เช่น การ
เรียกชื�อเมืองว่า ฮิดะทาคายามา นักท่องเที�ยวไม่ว่าจะคนญี�ปุ่นหรือต่างชาติมักจะมาเดินเที�ยวที� 
ถนนซันมาจิ (Sanmachi Street) ซึ�งมีบ้านเรือนเก่าแก่ตั -งแต่ยุคเอโดะ หรือไม่ก็มาชมงานเทศกาลทา
คายามามัตสึริอันแสนตระการตาซึ�งจัดขึ -นทุกปีในเดือนเมษายนและตุลาคม 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที7 Hida Takayama Onsen Hotel หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

พิเศษ!!! ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเหนื�อยล้าจากการเดินทาง ด้วยการอาบนํ.าออนเซ็นแบบญี�ปุ่นในที�พัก 
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 3 ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินชมตลาดเช้าทาคายามา (Takayama Market) ภาษาญี�ปุ่นนั -นเรียกว่า Takayama 
Asaichi เป็นตลาดเก่าแก่ซึ�งเริ�มมาตั -งแต่สมัยเอโดะ หรือเมื�อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที�สําหรับ
ขายผักผลไม้ รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบันนั -นมีสินค้าขายหลากหลายทั -งอาหารสด อาหารพร้อม
ทาน และยังมีพวกของที�ระลึกซึ�งเป็นของพื -นเมืองจําหน่ายอีกด้วย ตลาดเช้าที�เมืองทาคายามาเป็น

ตลาดเก่าแก่ มีมาตั -งแต่เมื�อหลายร้อยปีก่อน และเป็นหนึ�งในตลาดเช้าที�ใหญ่ที�สุดของญี�ปุ่น 
นําท่านชมวัดโอสึแคนนอน (Otsu Kanon) แหล่งรวบรวมตําราโบราณทางพุทธศาสนาของญี� ปุ่น
และจีนมากกว่า ab,ddd เล่ม รูปปั-นไม้เจ้าแม่กวนอิมเทพีแห่งความเมตตา เป็นวัดพุทธยอดนิยมใน
เมืองนาโกยา เดิมสร้างขึ -นในสมัยคามาคุระ (ค.ศ.aaef-aggg) ในจังหวัดกิฟุ การก่อสร้างได้รับการ
สนับสนุนจากจักรพรรดิ Go-Daigo และจากนั -นถูกย้ายมายังสถานที�ปัจจุบันเนื�องจากนํ -าท่วมซํ -าซาก 
โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาสุ ในปี ajaf ระหว่างทางเดินไปวัด เราจะผ่านถนนช้อปปิ -งเรียกว่า Osu 
Shopping Arcade เครือข่ายถนนช้อปปิ -งที�เก่าแก่ แต่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 
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kdd ร้าน บางครั -งที�นี�ก็ถูกเปรียบเทียบกับย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเนื�องจากมีร้านค้ามากมายที�
เกี�ยวกับด้านเครื�องใช้ไฟฟ้า คอสเพลย์ อนิเมะ เจป๊อป และสินค้าไอดอล 

กลางวัน ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําท่านชมเทศกาลไฟ นาบานะโนะซาโตะ (Nabana Nosato) ภายในเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ 
อลังการงานดอกไม้โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ที�มีพื -นที�มากถึง gdd,ddd ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดูร้อน 
ฤดูใบไม้ผลิ หรือฤดูไหนๆก็จะได้พบกับความงดงามของดอกไม้นานาพันธ์มากกว่า kd สายพันธ์ มี
ทั -งซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอื�นๆอีกมาย ที�พากันผลิดอกชูช่อต้อนรับ
นักท่องเที�ยว เรือนกระจกต้องตาวาวไปกับโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 
9,ddd ตารางเมตร ที�ถูกยกให้เป็นเรือนกระจกที�ใหญ่ที�สุดของญี� ปุ่นได้ นําดอกไม้และต้นไม้
หลากหลายสายพันธ์จากทั�วทุกมุมโลกมาจัดแสดงอย่างงดงาม ยิ�งสายกุหลาบต้องมาเพราะเค้ามี
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ส่วนที�แบ่งให้เป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบให้ได้ดื�มดํ�าฟินกันไปยาวๆ  ฤดูหนาว (ช่วงประดับไฟ): 
กลางเดือนตุลาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม 

เย็น ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูปิ(งย่าง BBQ Buffet)   
พ ักที7 Miyako Hotel Yokkaichi หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เก ียวโต-นั7 งรถไฟชมวิวโทร ็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พ ิธ ีชงชา-โอซาก้า-ช้อปปิ( งชินไซบาชิ 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ�งของภูมิภาคตะวันตกของญี�ปุ่นที�เรียกว่า 'คัน
ไซ' ก่อนที�จะมีการย้ายเมืองหลวงไปที�โตเกียว ซึ�งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบัน เกียวโตเคยมีฐานะเป็น
เมืองหลวงของญี�ปุ่นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพื -น
หลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี - จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและหัตถกรรมพื -นบ้านอันมีเอกลักษณ์ เกิดและพัฒนาขึ -นเป็นจํานวนมาก จนได้กลายมาเป็น
วัฒนธรรมและทิวทัศน์เมืองเกียวโตที�มีเสน่ห์เฉพาะตัวดังที�เราเห็นอยู่ทุกวันนี -  

จากนั -นนําท่านนั7งรถไฟโทร ็อกโกะ (Torokko Train) สายหุบเขาคุโรเบ เป็นรถไฟที�ตลอดเส้นทาง
สามารถชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด จุดแรกหลังออกจากสถานีมาคือ สะพานชินยามาบิโกะ หรือที�
เรียกกันว่า สะพานแดง ซึ�งถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที�เหมืลุดออกมาจากเทพนิยาย ถือว่าเป็นจุด
ไฮไลท์ที�ดึงดูดนักท่องเที�ยวได้เป็นอย่างดี   
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พาทุกท่านเดินทางสู่สวนป่าไผ่อาร าช ิยามา (Bamboo Groves) ที�ตั -งอยู่ที�อาราชิยาม่าในเกียวโต
นั -นนับเป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาติที�ดังมากๆของที�นี� ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื�น และความ
งามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จํานวนมากตลอดสองข้างทางจะเป็นหนึ�งในความประทับใจที�
คุณได้จากเมืองนี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทุกท่านสัมผัสวัฒนธรรมการ ชงชาแ บบญี7ป ุ่ น  ที�เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) 
คือ วิถีแห่งชาของชาวญี�ปุ่นที�มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที�ทรงคุณค่า หยั�งรากลึกลงใน
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญี�ปุ่นมาตั -งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเลือกซื -อสินค้าโอท็อป 
ราคาย่อมเยาว์ ที�ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี -ฟรี 
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กลางวัน  ร ับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบู บ ุพเฟ่ต์)   

นําท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองที�มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่น เป็นหนึ�งในไม่กี�เมืองที�มีสถานะเป็นนครโดย
ข้อบัญญัติรัฐบาลญี�ปุ่น นครตั -งอยู่ที�ปากแม่นํ -าโยโดะ อ่าวโอซากะ และทะเลเซโตะ  

นําท่านอิสระช้อปปิ -งย่านช ินไซบาชิ (Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิ -งขึ -นชื�อของโอซาก้าซึ�งเป็นที�ตั -ง
ของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั�นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi 
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Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั -งแต่แบรนด์แฟชั�นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier 
และ Bulgari ร้านจําหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬา
อย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที�มีทั -งร้าน
เครื�องสําอาง สินค้ามือสอง แบรนด์เนม ขนม ของฝาก ของที�ระลึกมากมาย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 พ ักที7 Hotel Nanba Oriental Osaka หร ือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กร ุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  ร ับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ  โอซาก้า เพื�อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ 

11.00 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เวย์ (TG) เที�ยวบินที� TG623 
(11.00-15.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชั�วโมง บริการอาหารและเครื�องดื�มบน

เครื�อง 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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กําหนดการเด ินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด ็ก พ ักเด ี7ยว 
พุธ-อาทิตย์ ab-ae กุมภาพันธ์ 66 59,999.- 59,999.- 14,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลี7ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์   
สําคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื7อนไขแ นบท้ายโดยละเอียด เพ ื7อประโยชน์สูงสุดแก่ต ัวท่านเอง หากท่าน

ได้ชําระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื�อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขได้ 
รายการทัวร์สามารถสลับ ปรับเปลี�ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า อันเนื�องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทั -งนี -จะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

** ทางผู้เด ินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ  อันเนื7องมาจากได้ร ับทราบเงื7อนไขก่อนการเด ินทางแล้ว ** 
 เนื�องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที�ทําให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปลี�ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรด
สํารองเวลาในการจองตั~วเครื�องบินไว้อย่างตํ�า k-b ชั�วโมง ทั -งนี -เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -นในส่วนของตั~วเครื�องบินที�ไม่เกี�ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ 
 
**ราคานี -เป็นราคาทัวร์ตั -งแต่ ad ท่านขึ -นไป รับไม่เกิน 25 ท่าน** 
**สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพักขึ -นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานี (รวม 
1. ค่าตั~วเครื�องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที�ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารที�ระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที�ทุกแห่งที�ระบุตามรายการ   
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ f,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที�แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื�นๆ 
เป็นไปตามเงื�อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื�อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

8. นํ -าดื�มวันละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่านํ -าหนักกระเป๋า (นํ (าหนัก kl กิโลกร ัม)  
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อัตรานี (ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผู้ที�ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่นสําหรับชาวต่างชาติ ที�ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่น 
3. ค่าภาษีนํ -ามันที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�ม หากสายการบินมกีารปรับขึ -นกอ่นวันเดินทาง 
4. ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% ในกรณีที�ต้องการใบกํากับภาษี  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื�นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่า

ซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ -าหนักเกินกว่าที�สายการบินนั -นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขับรถในญี�ปุ่น mll เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ -นอยู่กับความพึ�งพอใจของท่าน 

การจองและการช ําระ 
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ gd,ddd บาท ภายหลังจากที�ท่านส่งเอกสารการจองภายใน f วัน โดยโอนเข้า

บัญชี ที�นั�งจะยืนยันเมื�อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั -น  
2. ส่วนที�เหลือชําระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชําระส่วนที�เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื�องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที�พักและตั~วเครื�องบิน มิฉะนั -น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

1) หากไม่ชําระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งให้ลูกค้าท่านอื�นที�รออยู่ 
2) หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื�อนไข 
3) เมื�อท่านชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทั -งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื�อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ทั -งหมดนี -แล้ว 
3. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที�เดินทาง ที�มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างตํ�า f หน้า เพื�อทําการสํารองที�นั�งภายใน f วัน นับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

4. หากท่านที�ต้องการออกตั~วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที� 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั -ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที� ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -น 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั�วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มี
ความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั -งหมด 
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เงื7อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั -งหมดก่อนทําการจอง เพื�อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการกําหนดผู้ เดินทางขั -นตํ�าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี -กําหนดให้มีผู้
เดินทาง ข ั (นต ํ7า ol ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที�กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเพิ�มค่าทัวร์ หรือ 
เลื�อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั -งสิ -น ดังนั -น กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครั -ง 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื�องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั -น ประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ทําให้กรุ๊ ปมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมขึ -น หรืออาจทําให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั -น ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่อนุญาตให้เลื�อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั -งสิ -น หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื�อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การชําระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจํานวนตามที�ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชําระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี�ยนแปลงจํานวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจําเป็นจะต้อง
เปลี�ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที�ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที�สุดเท่าจํานวนเงินมัดจํา ทั -งนี -ทั -งนั -นให้เป็นไปตามเงื�อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื7อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบร ิการ  

1. ยกเลิกการเด ินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -นจริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 30 วัน  คืนเงิน  100% ข องค่าทัวร์ ที7 จ่ายมาแ ล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ -นจริง เช่น ค่ามัดจําตั~วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

3. ยกเลิกก่อนการ เด ินทาง 15–29 วัน  คืนเงิน  50% ข องค่าทัวร์ ที7 จ่ายมาแ ล้ว  และหักค่าใช้จ่ายที�
เกิดขึ -นจริง เช่น ค่ามัดจําตั~วเครื�องบิน, ค่ามัดจําโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเด ินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที�ชําระแล้วทั -งหมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ�งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั -งสิ -น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี�ยนชื�อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย fa 
วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที�ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ�ง ทาง
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บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -นจริง ทั -งหมดทั -งนี -ขึ -นอยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที�เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื�อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที�เกิดขึ -นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั -งแรก ตามจํานวนครั -งที�
เปลี�ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั -งสิ -น 

หมายเหตุสําคัญเพ ิ7มเติม  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การกอ่จลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัย
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายท่องเที�ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทั -งนี -ทางบริษัทจะคํานึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสําคัญ  

3. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ -ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรับขึ -นก่อนวัน
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื�องมาจากสาเหตุต่างๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที�ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั -งใน
กรณีที�ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีนํ -าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ�ง หรือ เนื�องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง  

7. ในกรณีที�พาสสปอร์ตของท่านชํารุด หรือมีตราปั-มใดๆ ที�ไม่เกี�ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน
แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที� ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื�องจากทางบริษัทได้มีการชําระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทั -งหมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที�ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื -อ ซึ�ง
เกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในการบริการนั -นๆ เนื�องจากค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 
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9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที�ตั -งครรภ์, เด็กอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที�
นั�งวิลแชร์ หรือบุคคลที�ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื�อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกันเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื�องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

12. ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที�มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต 

13. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั -งสิ -นแทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั -น 

ตัsวเครื7องบ ินและที7น ั7งบนเครื7 อง 

1. ตั~วเครื�องบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื�อนวัน
เดินทางกลับท่าน จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ได้สํารองที�นั�งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั~วเครื�องบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทัวร์ไม่ว่า
จะด้วยสาเหตุใดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การเรียกเก็บค่ามัดจําตั~วเครื�องบิน ซึ�งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ทําการออกตั~วเครื�องบินไปแล้ว (กรณีตั~ว Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที�ได้จะขึ -นอยู่กับแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้กําหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บเงินเพิ�มเติมในกรณีที�สายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ -ามันเพิ�มเติมโดยมี
เอกสารยืนยันจากทางสายการบิน  

5. การจัดที�นั�งบนเครื�องบินของกรุ๊ปข้อกําหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนดซึ�งทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกันได้ว่าท่านจะได้ที�นั�งตามที�ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที�จะออกตั~วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั~วเองกรุณาแจ้งบริษัทเพื�อขอคํายืนยันว่าทวัร์
นั -นสามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนั -นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ -น  

7. ที�นั�ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึ -นกับข้อกําหนดของสายการบินเป็นผู้กําหนด  
8. ท่านที�ใช้ไมล์หรือแต้มบัตรเครดิตแลกตั~วท่านจะต้องเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวท่านเอง 
9. นํ -าหนักกระเป๋าสัมภาระที�โหลดหรือถือขึ -นเครื�องสายการบินเป็นผู้กําหนดหากท่านมีนํ -าหนกัเกินกว่า

กําหนดท่าน จะต้องเป็นผู้เสียค่าปรับนั -นเอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสาร  
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11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่าง
น้อย � วันก่อนเดินทาง มิฉะนั -นบริษัทฯ ไม่สามารถจัดการล่วงหน้าได้ 

โรงแรมที7พ ัก 

1. รายการนี -เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั -ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที�พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดการห้องให้กับกรุ๊ ปที�เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบ
บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที�พัก ทั -งนี -ขึ -นอยู่กับความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

3. สําหรับท่านที�พักห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึ -นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื�องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี�ยว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั -น  

5. กรณีต้องการห้องพักแบบ g ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ g เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ�ในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก f ห้อง คือ a ห้องพักคู่ และ a ห้องพักเดี�ยว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึ -นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที�มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ -นมากและห้องพักในโรงแรมเต็ม 
(บางครั -งต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการปรับเปลี�ยนหรือย้ายเมืองเพื�อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนักงานยกกระเป๋าหรือบางครั -งอยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องนํา
สัมภาระของท่านเข้าห้องพักด้วยตัวท่านเอง  

 
สําหรับผู้เดินทางที7ถ ือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญี�ปุ่น อนุญาตให้อยู่ได้สูงสุด ab วัน 
 

** เมื7อท่านช ําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื7อนไขข้อตกลงทั (งหมดนี ( ** 


