
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวก 

 2 นาโกยา-ปราสาทนาโกยา-ปราสาทกุโจฮาจมัิง-ชริาคาวาโกะ-ทาคายามา 
00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ (TG) เท่ียวบิน

ท่ี TG644 (00:05-07:30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

07.30 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองนาโกยา ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  
น าท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกยา (Nagoya Castle) ปราสาทแห่งแรกของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นสมบตัิของชาติแห่งนี ้มีทัง้สถาปัตยกรรม ประติมากรรม งานศิลป์ ฯลฯ ท่ี
สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ทางประวตัิศาสตร์ของเมืองนาโกย่าได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป
ด้านหน้าปราสาทได้ตามอธัยาศยั (ไมร่วมคา่เข้า)  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman) เมืองแห่งสายน า้ มนต์เสน่ห์แห่งกิฟุ 
เมืองเก่าท่ีขึน้ช่ือในเร่ืองของธรรมชาติท่ีสวยงาม ทา่มกลางวิวทิวเขาตรงหน้าท่ีรายล้อมไปด้วยล าธาร
ใสสะอาดให้ท่านเดินเท่ียวเพลินๆ ชมเมืองท่ีมีประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ จากนัน้น า
ท่านชมด้านหน้าปราสาทกุโจฮาจิมัง (Hachiman Castle) ท่ีถกูสร้างขึน้ใหม่ในปีพ.ศ. 1933 ถึงจะ



 

 

ไม่ได้คงสภาพเดิมในสมัยสงครามไว้ ท่ีน่ียังถือว่าเป็นปราสาทไม้สร้างใหม่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น 
ทิวทศัน์แมน่ า้และภเูขาบริเวณปราสาทมีความสวยงามมาก 
น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago) ชมหมู่บ้านท่ีเข้ากบัธรรมชาติท่ียงัคงไว้ซึง่
ภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่น ในเขตจงัหวดักิฟุ ท่ีสงูท่ีสดุของภูเขาฮาก ุเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีได้รับ
การขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จากองค์การ UNESO เม่ือปี 1995 ความโดดเดน่ของชิราคาวาโกะ 
คือ ลกัษณะหลงัคาบ้านท่ีลาดเอียงท ามมุ 60 องศา ยาวลงมา ตวับ้านมีความยาว 18 เมตร กว้าง 10 
เมตร ลกัษณะคล้ายคนพนมมือสวดขอพร โครงสร้างใช้วสัดตุามธรรมชาติท่ีหาได้จากในท้องถ่ินโดย
ไมมี่การใช้ตะปแูม้แตต่วัเดียว ตวับ้านจะมีประมาณ 3-4 ชัน้ โดยชาวญ่ีปุ่ นเรียกการสร้างบ้านแบบนี ้
วา่ กสัโชสคึริุ หรือ Gassho-zukuri เป็นบ้านของชาวนาโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 250 ปี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายามา (Takayama) แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตท่ีมีบ้านเรือนแบบญ่ีปุ่ น
สมยัโบราณหลงเหลืออยู่ ในอดีตก่อนท่ีญ่ีปุ่ นจะรวมเป็นหนึง่ได้แบง่ออกเป็นประเทศตา่งๆ มากมาย 
และพืน้ท่ีในแถบนีก็้คือประเทศฮิดะ (Hida) ท าให้ยงัมีการใช้ช่ือ "ฮิดะ" หลงเหลืออยู่บ้าง เช่น การ
เรียกช่ือเมืองว่า ฮิดะทาคายามา นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติมักจะมาเดินเท่ียวท่ี 
ถนนซนัมาจิ (Sanmachi Street) ซึง่มีบ้านเรือนเก่าแก่ตัง้แตย่คุเอโดะ หรือไมก็่มาชมงานเทศกาลทา
คายามามตัสริึอนัแสนตระการตาซึง่จดัขึน้ทกุปีในเดือนเมษายนและตลุาคม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
พักที่ Hida Takayama Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



 

 

พิเศษ!!! ใหท่้านไดผ่้อนคลายความเหนือ่ยลา้จากการเดินทาง ด้วยการอาบน ้าออนเซ็นแบบญี่ปุ่ นในทีพ่กั 

 



 

 

 3 ทาคายามา-ตลาดเช้า-วัดโอสึแคนนอน-นาโกยา-เทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชมตลาดเช้าทาคายามา (Takayama Market) ภาษาญ่ีปุ่ นนัน้เรียกว่า Takayama 
Asaichi เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเร่ิมมาตัง้แตส่มยัเอโดะ หรือเม่ือประมาณ 200 ปีก่อน โดยเป็นท่ีส าหรับ
ขายผกัผลไม้ รวมถึงอาหารตา่งๆ ในปัจจบุนันัน้มีสินค้าขายหลากหลายทัง้อาหารสด อาหารพร้อม
ทาน และยงัมีพวกของท่ีระลึกซึ่งเป็นของพืน้เมืองจ าหน่ายอีกด้วย ตลาดเช้าท่ีเมืองทาคายามาเป็น

ตลาดเก่าแก่ มีมาตัง้แตเ่ม่ือหลายร้อยปีก่อน และเป็นหนึง่ในตลาดเช้าท่ีใหญ่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
น าท่านชมวัดโอสึแคนนอน (Otsu Kanon) แหล่งรวบรวมต าราโบราณทางพทุธศาสนาของญ่ีปุ่ น
และจีนมากกว่า 15,000 เล่ม รูปปัน้ไม้เจ้าแม่กวนอิมเทพีแห่งความเมตตา เป็นวดัพทุธยอดนิยมใน
เมืองนาโกยา เดิมสร้างขึน้ในสมยัคามาครุะ (ค.ศ.1192-1333) ในจงัหวดักิฟุ การก่อสร้างได้รับการ
สนบัสนนุจากจกัรพรรด ิGo-Daigo และจากนัน้ถกูย้ายมายงัสถานท่ีปัจจบุนัเน่ืองจากน า้ทว่มซ า้ซาก 
โดยโชกนุโทกงูาวะ อิเอยาส ุในปี 1612 ระหว่างทางเดินไปวดั เราจะผ่านถนนช้อปปิง้เรียกว่า Osu 

Shopping Arcade เครือข่ายถนนช้อปปิง้ท่ีเก่าแก่ แตมี่เสน่ห์เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารกว่า 



 

 

400 ร้าน บางครัง้ท่ีน่ีก็ถกูเปรียบเทียบกบัย่านอากิฮาบาระของโตเกียวเน่ืองจากมีร้านค้ามากมายท่ี
เก่ียวกบัด้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอสเพลย์ อนิเมะ เจป๊อป และสินค้าไอดอล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชมเทศกาลไฟนาบานะโนะซาโตะ (Nabana Nosato) ภายในเมืองควุานะ จงัหวดัมิเอะ 
อลงัการงานดอกไม้โดยเป็นสวนขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีมากถึง 300,000 ตารางเมตร ไมว่า่จะมาฤดรู้อน 
ฤดใูบไม้ผลิ หรือฤดไูหนๆก็จะได้พบกบัความงดงามของดอกไม้นานาพนัธ์มากกว่า 40 สายพนัธ์ มี
ทัง้ซากุระ ทิวลิป คอสมอส กุหลาบ ไฮเดรนเยีย และอ่ืนๆอีกมาย ท่ีพากันผลิดอกชูช่อต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว เรือนกระจกต้องตาวาวไปกบัโซน Begonia Garden เรือนกระจกขนาดใหญ่ประมาณ 



 

 

9,000 ตารางเมตร ท่ีถูกยกให้เป็นเรือนกระจกท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ นได้ น าดอกไม้และต้นไม้
หลากหลายสายพนัธ์จากทัว่ทุกมุมโลกมาจดัแสดงอย่างงดงาม ยิ่งสายกุหลาบต้องมาเพราะเค้ามี
ส่วนท่ีแบ่งให้เป็นโซนเฉพาะสวนกุหลาบให้ได้ด่ืมด ่าฟินกันไปยาวๆ  ฤดูหนาว (ช่วงประดบัไฟ): 
กลางเดือนตลุาคม - ต้นเดือนพฤษภาคม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (เมนูป้ิงย่าง BBQ Buffet)   
พักที่ Miyako Hotel Yokkaichi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 4 เกียวโต-น่ังรถไฟชมววิโทร็อกโกะ-สวนป่าไผ่-พธีิชงชา-โอซาก้า-ช้อปป้ิงชนิไซบาชิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต(Kyoto) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวนัตกของญ่ีปุ่ นท่ีเรียกว่า 'คนั
ไซ' ก่อนท่ีจะมีการย้ายเมืองหลวงไปท่ีโตเกียว ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจบุนั เกียวโตเคยมีฐานะเป็น
เมืองหลวงของญ่ีปุ่ นมาก่อน เมืองเกียวโตเคยรุ่งเรืองในฐานะเมืองหลวงมากว่า 1,000 ปี ด้วยพืน้
หลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี ้จึงส่งผลให้เกียวโตมีวัด ศาลเจ้า สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและหตัถกรรมพืน้บ้านอนัมีเอกลกัษณ์ เกิดและพฒันาขึน้เป็นจ านวนมาก จนได้กลายมาเป็น
วฒันธรรมและทิวทศัน์เมืองเกียวโตท่ีมีเสนห์่เฉพาะตวัดงัท่ีเราเห็นอยูท่กุวนันี ้ 

จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟโทร็อกโกะ (Torokko Train) สายหบุเขาคโุรเบ เป็นรถไฟท่ีตลอดเส้นทาง
สามารถชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด จดุแรกหลงัออกจากสถานีมาคือ สะพานชินยามาบิโกะ หรือท่ี
เรียกกนัว่า สะพานแดง ซึง่ถกูโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติท่ีเหมืลดุออกมาจากเทพนิยาย ถือวา่เป็นจุด
ไฮไลท์ท่ีดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวได้เป็นอยา่งดี   
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทกุท่านเดินทางสู่สวนป่าไผ่อาราชิยามา (Bamboo Groves) ท่ีตัง้อยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโต
นัน้นบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิดงัมากๆของท่ีน่ี ด้วยบรรยากาศอนัสงบร่มร่ืน และความ
งามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแนวต้นไผ่จ านวนมากตลอดสองข้างทางจะเป็นหนึ่งในความประทับใจท่ี
คณุได้จากเมืองนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทุกท่านสมัผสัวฒันธรรมการชงชาแบบญ่ีปุ่น ท่ีเรียกว่า ซะโด (Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) 
คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเป็นพิธีกรรมท่ีทรงคณุคา่ หยัง่รากลึกลงใน



 

 

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเลือกซือ้สินค้าโอท็อป 
ราคายอ่มเยาว์ ท่ีร้านค้าปลอดภาษีดวิตีฟ้รี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู บุพเฟ่ต์)   



 

 

น าทา่นเดินทางเข้าสูใ่จกลางเมืองโอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 
และมีประชากรมากเป็นอันดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหนึ่งในไม่ก่ีเมืองท่ีมีสถานะเป็นนครโดย
ข้อบญัญตัรัิฐบาลญ่ีปุ่ น นครตัง้อยูท่ี่ปากแมน่ า้โยโดะ อา่วโอซากะ และทะเลเซโตะ  
น าท่านอิสระช้อปปิง้ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิง้ขึน้ช่ือของโอซาก้าซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi 
Parco ร้านค้าแบรนด์สดุหรูตัง้แตแ่บรนด์แฟชัน่มาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier 
และ Bulgari ร้านจ าหน่ายนาฬิกาสุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬา
อย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ท่ีมีทัง้ร้าน
เคร่ืองส าอาง สินค้ามือสอง แบรนด์เนม ขนม ของฝาก ของท่ีระลกึมากมาย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 
 พักที่ Hotel Nanba Oriental Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 โอซาก้า-สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภมูิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ โอซาก้า เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 



 

 

11.00 น. ออกเดนิทางจากเมืองโอซาก้า กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์ (TG) เท่ียวบนิท่ี TG623 

(11.00-15.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน
เคร่ือง 

15.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
พธุ-อาทิตย์ 15-19 กมุภาพนัธ์ 66 59,999.- 59,999.- 14,000.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทวัร์  
ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน

ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นยอมรับเง่ือนไขแล้วและไมส่ามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขได้ 
รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลว่งหน้า อนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

** ทางผู้เดนิทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดนิทางแล้ว ** 
 เน่ืองจากเป็นการจองทวัร์ล่วงหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ท่ีท าให้ไฟล์ทบินล่าช้าหรือมีการ
เปล่ียนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต ่10 ทา่นขึน้ไป รับไมเ่กิน 25 ทา่น** 
**ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าทา่นยอมรับข้อตกลงแล้ว**  

อัตรานีร้วม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (Economy Class) แบบหมูค่ณะ  
2. คา่รถโค้ช ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
3. คา่ห้องพกัในโรงแรมท่ีระบตุามรายการหรือเทียบเทา่ 
4. คา่อาหารท่ีระบตุามรายการ  
5. คา่เข้าชมสถานท่ีทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ   



 

 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและคา่รักษาพยาบาล 200,000 
บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตัวหรือโรคร้ายแรงท่ีแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเง่ือนไขแหง่กรมธรรม์ฯ  

7. คา่ประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในตา่งประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. คา่น า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 30 กิโลกรัม)  

อัตรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดนิทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางของไทย  
2. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวตา่งชาติ ท่ีไมไ่ด้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. คา่ภาษีน า้มนัท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
4. ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% ในกรณีท่ีต้องการใบก ากบัภาษี  
5. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่อาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, คา่โทรศพัท์, คา่

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 
6. คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. คา่ทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 500 เยน / ท่าน / วัน  
8. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึง่พอใจของทา่น 

การจองและการช าระ 
1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 30,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า

บญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนท่ีเหลือ 45 วนั

ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองคา่ใช้จ่ายในส่วนของคา่ท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไมช่ าระมดัจ าตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 
2) หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิโดยไมมี่เง่ือนไข 
3) เม่ือท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและ

ข้อตกลงตา่งๆท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 
3. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต ่า 2 หน้า เพ่ือท าการส ารองท่ีนัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 



 

 

4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดนิทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างลูกค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แตม่ิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดนิทางก่อนจองไฟล์ทบนิภายในประเทศหรือตา่งประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เน่ืองมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตให้เล่ือนวนัเดนิทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเง่ือนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ทา่นได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามท่ีท่านได้จองเข้ามา หากทา่นช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดคา่ใช้จ่ายท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคา่เสียเวลาในการ
ขาย อยา่งน้อยท่ีสดุเทา่จ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 
สงกรานต์ / ปีใหม ่เป็น 60 วนั) หรือ หกัคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 



 

 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่ จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้จริง เชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ, คา่มดัจ าโรงแรม, คา่วีซา่ (ถ้ามี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่ทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงผู้ เดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีข้ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแตล่ะคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ท่ี
เปล่ียนแปลง ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ
ลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาต,ิ ภเูขาไฟระเบิด, แผน่ดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ฯลฯ ท่ีไมส่ามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุุดวิสัยอาทิการล่าช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษทัจะค านงึถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดนิทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสูญหายของ

ทรัพย์สินส่วนตวั ของมีคา่ตา่งๆระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวอันมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมส่ามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน



 

 

กรณีท่ีทา่นจะใช้หนงัสือ เดนิทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดนิทาง หากทา่นถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ หรือ เน่ืองจากเหตผุลหรือความผิดของตวัทา่นเอง  
7. ในกรณีท่ีพาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งวา่ไมส่ามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระคา่ใช้จ่าย
ในการเดนิทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีท่ีทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายทุก
อยา่งทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศก่อนเดนิทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ ท่ี
นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพ่ือสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทัวร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไมส่ามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เน่ืองจากเราเดนิทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจงึค านงึถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะ
มีโทษตามกฎหมายของแตล่ะประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ือง 

1. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเล่ือนวนั
เดนิทางกลบัทา่น จะต้องช าระคา่ใช้จา่ยส่วนตา่งของสายการบนิและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  

2. ทางบริษทัฯ ได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิเรียบร้อยแล้วหากทา่นยกเลิกทวัร์ไมว่า่
จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จา่ยแล้วแตส่าย
การบนิและ ชว่งเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้
เดินทางต้องเป็น ผู้ รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ท่ีได้จะขึน้อยู่กับแต่
ระบบของสายการบนินั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  



 

 

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบนิ  

5. การจดัท่ีนัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ ก าหนดซึง่ทางบริษัทไมส่ามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไมอ่าจรับประกนัได้วา่ทา่นจะได้ท่ีนัง่ตามท่ีทา่นต้องการได้  

6. กรณีทา่นท่ีจะออกตัว๋บนิภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษทัเพ่ือขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางได้แนน่อน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้  

7. ท่ีนัง่ Long Leg ทางบริษัทไมส่ามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบนิเป็นผู้ก าหนด  
8. ทา่นท่ีใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดติแลกตัว๋ทา่นจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัทา่นเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบนิเป็นผู้ก าหนดหากทา่นมีน า้หนกัเกินกวา่

ก าหนดทา่น จะต้องเป็นผู้ เสียคา่ปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดนิทางต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอยา่ง

น้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหน้าได้ 

โรงแรมที่พัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครัง้ หลังจากได้ส ารองโรงแรมท่ีพกัใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ ท่ีพกั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านท่ีพกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพักขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้ จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแตล่ะประเภท
จะไมต่ดิกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ทา่นตอ่ห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยอาจจะมี
คา่ใช้จา่ย ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 



 

 

6. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเตม็ 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของทา่นเข้าห้องพกัด้วยตวัทา่นเอง  

 
ส าหรับผู้เดนิทางที่ถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 

ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

** เมื่อท่านช าระเงนิค่าทวัร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 


