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 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจิมัง-ชิราคาวาโกะ-ทาคายามา 
00.05 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบิน

ที่ TG644 (00:05-07:30) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  
น าท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกยา (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ นที่ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นสมบัติของชาติแห่งนี ้มีทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ ที่
สะทอ้นถึงความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตรข์องเมืองนาโกย่าไดเ้ป็นอย่างดี ใหท้่านไดอิ้สระถ่ายรูป
ดา้นหนา้ปราสาทไดต้ามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเขา้)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman) เมืองแห่งสายน า้ มนตเ์สน่หแ์ห่งกิฟุ 
เมืองเก่าท่ีขึน้ชื่อในเรื่องของธรรมชาติที่สวยงาม ท่ามกลางวิวทิวเขาตรงหนา้ที่รายลอ้มไปดว้ยล าธาร
ใสสะอาดใหท้่านเดินเที่ยวเพลินๆ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมที่น่าสนใจ จากนัน้น า
ท่านชมดา้นหนา้ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Hachiman Castle) ที่ถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปีพ.ศ. 1933 ถึงจะ
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ไม่ไดค้งสภาพเดิมในสมัยสงครามไว ้ที่นี่ยังถือว่าเป็นปราสาทไมส้รา้งใหม่ที่เก่าแก่ที่สุดในญ่ีปุ่ น 
ทิวทศันแ์ม่น า้และภเูขาบรเิวณปราสาทมีความสวยงามมาก 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) ชมหมู่บา้นที่เขา้กบัธรรมชาติที่ยงัคงไวซ้ึ่ง
ภูมิปัญญาชาวบา้นจากรุ่นสู่รุ่น ในเขตจงัหวดักิฟุ ที่สงูที่สดุของภูเขาฮากุ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไดร้บั
การขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากองคก์าร UNESO เมื่อปี 1995 ความโดดเด่นของชิราคาวาโกะ 
คือ ลกัษณะหลงัคาบา้นที่ลาดเอียงท ามมุ 60 องศา ยาวลงมา ตวับา้นมีความยาว 18 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ลกัษณะคลา้ยคนพนมมือสวดขอพร โครงสรา้งใชว้สัดตุามธรรมชาติที่หาไดจ้ากในทอ้งถิ่นโดย
ไม่มีการใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว ตวับา้นจะมีประมาณ 3-4 ชัน้ โดยชาวญ่ีปุ่ นเรียกการสรา้งบา้นแบบนี ้
ว่า กสัโชสคึรุ ิหรือ Gassho-zukuri เป็นบา้นของชาวนาโบราณที่มีอายมุากกว่า 250 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายามา (Takayama) แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตที่มีบา้นเรือนแบบญ่ีปุ่ น
สมยัโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนที่ญ่ีปุ่ นจะรวมเป็นหนึ่งไดแ้บ่งออกเป็นประเทศต่างๆ มากมาย 
และพืน้ที่ในแถบนีก้็คือประเทศฮิดะ (Hida) ท าใหย้ังมีการใชช้ื่อ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บา้ง เช่น การ
เรียกชื่อเมืองว่า ฮิดะทาคายามา นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติมักจะมาเดินเที่ยวที่ 
ถนนซนัมาจิ (Sanmachi Street) ซึ่งมีบา้นเรือนเก่าแก่ตัง้แต่ยุคเอโดะ หรือไม่ก็มาชมงานเทศกาลทา
คายามามตัสรึอินัแสนตระการตาซึ่งจดัขึน้ทกุปีในเดือนเมษายนและตลุาคม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที ่Hida Takayama Onsen Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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พเิศษ!!! ใหท้่านไดผ้่อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ดว้ยการอาบน า้ออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 
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 3 ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชมตลาดเช้าทาคายามา (Takayama Market) ภาษาญ่ีปุ่ นนั้นเรียกว่า Takayama 
Asaichi เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเริ่มมาตัง้แต่สมยัเอโดะ หรือเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นที่ส  าหรบั
ขายผกัผลไม ้รวมถึงอาหารต่างๆ ในปัจจุบนันัน้มีสินคา้ขายหลากหลายทัง้อาหารสด อาหารพรอ้ม
ทาน และยงัมีพวกของที่ระลึกซึ่งเป็นของพืน้เมืองจ าหน่ายอีกดว้ย  ตลาดเชา้ที่เมืองทาคายามาเป็น

ตลาดเก่าแก่ มีมาตัง้แต่เมื่อหลายรอ้ยปีก่อน และเป็นหนึ่งในตลาดเชา้ที่ใหญ่ที่สดุของญ่ีปุ่ น 
น าท่านชมวัดโอสึแคนนอน (Otsu Kanon) แหล่งรวบรวมต าราโบราณทางพุทธศาสนาของญ่ีปุ่ น
และจีนมากกว่า 15,000 เล่ม รูปป้ันไมเ้จา้แม่กวนอิมเทพีแห่งความเมตตา เป็นวดัพทุธยอดนิยมใน
เมืองนาโกยา เดิมสรา้งขึน้ในสมยัคามาครุะ (ค.ศ.1192-1333) ในจงัหวดักิฟุ การก่อสรา้งไดร้บัการ
สนบัสนนุจากจกัรพรรดิ Go-Daigo และจากนัน้ถกูยา้ยมายงัสถานที่ปัจจบุนัเนื่องจากน า้ท่วมซ า้ซาก 
โดยโชกุนโทกูงาวะ อิเอยาส ุในปี 1612 ระหว่างทางเดินไปวัด เราจะผ่านถนนชอ้ปป้ิงเรียกว่า Osu 

Shopping Arcade เครือข่ายถนนชอ้ปป้ิงที่เก่าแก่ แต่มีเสน่หเ์ต็มไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 
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400 รา้น บางครัง้ที่นี่ก็ถูกเปรียบเทียบกบัย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเนื่องจากมีรา้นคา้มากมายที่
เก่ียวกบัดา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า คอสเพลย ์อนิเมะ เจป๊อป และสินคา้ไอดอล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ (Nabana Nosato) ภายในเมืองคุวานะ จังหวัดมิเอะ 
อลงัการงานดอกไมโ้ดยเป็นสวนขนาดใหญ่ที่มีพืน้ที่มากถึง 300,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะมาฤดรูอ้น 
ฤดใูบไมผ้ลิ หรือฤดไูหนๆก็จะไดพ้บกบัความงดงามของดอกไมน้านาพันธม์ากกว่า 40 สายพนัธ ์มี
ทั้งซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอ่ืนๆอีกมาย ที่พากันผลิดอกชูช่อต้อนรับ
นกัท่องเที่ยว เรือนกระจกตอ้งตาวาวไปกบัโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 
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9,000 ตารางเมตร ที่ถูกยกให้เป็นเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ นได้ น าดอกไม้และต้นไม้
หลากหลายสายพนัธจ์ากทั่วทุกมุมโลกมาจดัแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบตอ้งมาเพราะเคา้มี
ส่วนที่แบ่งใหเ้ป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบใหไ้ด้ด่ืมด ่าฟินกันไปยาวๆ  ฤดูหนาว (ช่วงประดับไฟ): 
กลางเดือนตลุาคม - ตน้เดือนพฤษภาคม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูป้ิงย่าง BBQ Buffet)   
พักที ่Miyako Hotel Yokkaichi หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 4 เกียวโต-น่ังรถไฟชมวิวโทร็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พธิีชงชา-โอซากา้-ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันตกของญ่ีปุ่ นที่เรียกว่า 'คัน
ไซ' ก่อนที่จะมีการยา้ยเมืองหลวงไปที่โตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็น
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ดว้ยพืน้
หลังทางประวัติศาสตรเ์ช่นนี ้จึงส่งผลใหเ้กียวโตมีวัด  ศาลเจา้ สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร ์
ศิลปะและหตัถกรรมพืน้บา้นอนัมีเอกลกัษณ ์เกิดและพฒันาขึน้เป็นจ านวนมาก จนไดก้ลายมาเป็น
วฒันธรรมและทิวทศันเ์มืองเกียวโตที่มีเสน่หเ์ฉพาะตวัดงัที่เราเห็นอยู่ทกุวนันี ้ 

จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟโทร็อกโกะ (Torokko Train) สายหุบเขาคโุรเบ เป็นรถไฟที่ตลอดเสน้ทาง
สามารถชมธรรมชาติไดอ้ย่างใกลช้ิด จุดแรกหลงัออกจากสถานีมาคือ สะพานชินยามาบิโกะ หรือที่
เรียกกนัว่า สะพานแดง ซึ่งถกูโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติที่เหมืลดุออกมาจากเทพนิยาย ถือว่าเป็นจุด
ไฮไลทท์ี่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวไดเ้ป็นอย่างดี   
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พาทุกท่านเดินทางสู่สวนป่าไผ่อาราชิยามา (Bamboo Groves) ที่ตัง้อยู่ที่อาราชิยาม่าในเกียวโต
นัน้นบัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ดงัมากๆของที่นี่ ดว้ยบรรยากาศอนัสงบรม่รื่น และความ
งามอนัเป็นเอกลกัษณข์องแนวตน้ไผ่จ านวนมากตลอดสองขา้งทางจะเป็นหนึ่งในความประทับใจที่
คณุไดจ้ากเมืองนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านสมัผัสวัฒนธรรมการชงชาแบบญ่ีปุ่ น ที่เรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) 
คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลึกลงใน
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ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเลือกซือ้สินคา้โอท็อป 
ราคาย่อมเยาว ์ที่รา้นคา้ปลอดภาษีดิวตีฟ้รี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู บุพเฟ่ต)์   
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น าท่านเดินทางเขา้สูใ่จกลางเมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองที่มีสถานะเป็นนครโดย
ขอ้บญัญัติรฐับาลญ่ีปุ่ น นครตัง้อยู่ที่ปากแม่น า้โยโดะ อ่าวโอซากะ และทะเลเซโตะ  

น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงขึน้ชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi 
Parco รา้นคา้แบรนดส์ดุหรูตัง้แต่แบรนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier 
และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนด์กีฬา
อย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทั้งร้าน
เครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรนดเ์นม ขนม ของฝาก ของที่ระลกึมากมาย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 พักที ่Hotel Nanba Oriental Osaka หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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 5 โอซาก้า-สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.00 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG623 

(11.00-15.45) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครือ่งดืม่บน
เครือ่ง 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
พธุ-อาทิตย ์ 15-19 กมุภาพนัธ ์66 59,999.- 59,999.- 14,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเงื่อนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสู์งสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้
รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงือ่นไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทัวรล์่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋ วเครื่องบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไม่เกิน 25 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
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2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรครา้ยแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นส าหรบัชาวต่างชาติ ที่ไม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยู่กบัความพึ่งพอใจของท่าน 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายใน 1 วัน โดยโอนเขา้

บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้  
2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วัน ก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนกัขัตฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วัน

ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
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3) เมื่อท่านช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ
อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองที่นั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 
เงือ่นไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างลูกคา้และ
บรษิัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้เดินทางขั้นต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน์ีก้  าหนดให้มีผู ้
เดินทาง ขั้นต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าทัวร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้ กรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อัน
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได ้ดังนั้น ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิัทฯ 
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เงือ่นไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กับช่วงพีเรียดวันเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิม่เตมิ  

1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ชา้ของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได้ 
ทัง้นีท้างบรษิัทจะค านึงถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดูแลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนุญาตให ้เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับการเดินทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทไดม้ีการช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีที่ทางลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
รว่มกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ไดใ้ช้
บรกิารบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบรษิัททวัรเ์รียกเก็บ  
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2. ทางบรษิัทฯ ไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรียบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลิกทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบินน้นั ๆ เป็นผูก้  าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบรษิัทไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบรษิัทไม่อาจรบัประกนัไดว้่าท่านจะไดท้ี่นั่งตามที่ท่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บริษทัเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวร ์
นัน้สามารถ ออกเดินทางไดแ้น่นอน มิฉะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้  

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

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหนา้ได ้

โรงแรมทีพ่ัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากไดส้  ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม 

2. การจัดการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีหอ้งพักส าหรบัผูส้บู
บหุรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  
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4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการจัดห้องใหเ้ป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อใหเ้กิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครั้งอยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  

 
ส าหรับผู้เดินทางทีถ่ือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไมต่้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือทา่นช าระเงนิค่าทวัรใ์หกั้บทางบริษัทฯ แลว้ ** 
** จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


