
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

   1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-(สนามบินนาโกย่า)ประเทศญี่ปุ่น 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์วย(์TG) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวก 

   2  สนามบินนาโกย่า-หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ- 
      ทาคายาม่า   

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทยแอร์เวย ์(TG) เที่ยวบินที่ 
TG644 (00.05-07.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครื่องดืม่บนเครื่อง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  ผ่าน
ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว  จากนั้นเดินสู่ หมู่บ้านซึมาโกะจูกุ 
(Tsumago-juku) ตั้งอยู่ในเมืองคิโซะ (Kiso) จังหวัดนากาโน่ เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากอีกเมืองใน
อดีต ตัง้อยู่บนเสน้ทาง Nakasendo ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเกียวโต และ เอโดะ หรือโตเกียว ในปัจจุบนั
นั่นเอง โดยสมยัอดีตเมืองนีถ้ือเป็นจุดแวะพกัที่ส  าคญัระหว่างการเดินทางไปกลบัระหว่างเมืองหลวง
เก่าและเมืองหลวงใหม่ ก่อนจะเริ่มลดความนิยมลงเนื่องจากมีการพฒันาเสน้ทางรถไฟ และถนน
สายใหม่ที่สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสึครุิ เป็น
บา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึ่งเป็นการบ่งบอก



 
ถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงดว้ยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่
ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใช้
ตะป ูต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

จากนั้นน าท่านเดินทาง ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบั
ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าดว้ยกัน ตั้งอยู่บริเวณที่โอบลอ้มไปดว้ยภูเขานอ้ยใหญ่ใน
จังหวัดกิฟุ ด  ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 
เปรียบไดก้บัเมืองที่ไดร้บัพรใหเ้ต็มเป่ียมไปดว้ยวฒันธรรมอนัดีงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนูพเิศษ!! SET KAISEIKI 

 
 
 



 
พักท่ี  Hotel Associa Takayama Resort หรือเทียบเท่า  

 
 

   3  ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนท าอาหารสาธิตตัวอย่าง-พระใหญ่เอจิเซ็น- 
      หน้าผาโทจินโบ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินชม ตลาดเชา้ทาคายามะ (Takayama Morning Market) ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการ
เลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไมห้ลากหลายชนิดอาหารพืน้เมอืงที่น ามาปรุงสดๆสะอาด และยงัมี
เสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเล่นของที่ระลกึของพืน้เมืองต่างๆมากมาย โดยบรรยากาศการคา้
ขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆ ดว้ยความเป็นเมืองที่ยงัคงความเป็นชนบทอยู่มาก ท าให้
แลดเูป็นกนัเองมากกว่า แถมราคายงักนัเองกว่าไปซือ้ในหา้งใหญ่ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
น าท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนท าอาหารสาธิตตัวอย่าง”  GuJo Food Sample 

Workshop โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญสอนและดูแลอย่างใกลช้ิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตูโ้ชว์
ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทานยั่วยวน ท่านจะทราบถึงขึน้ตอนในการท าอาหารตัวอย่าง 
เคล็ดลบั และสนุกกบัการประดิษฐ์อาหารดว้ยฝีมือของท่านเอง  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดชินไดจิ (Shindaiji)  น าท่านไหวข้อพร พระใหญ่เอจิเซ็น (Echizen 

Daibutsu) พระพทุธรูปส าริดที่มีขนาดใหญ่กว่าองคพ์ระซึ่งประดิษฐานที่เมืองนาระ จึงถือว่าเป็นองค์
ที่ใหญ่ที่สดุในบรรดาองคพ์ระใหญ่ไดบุทสึของญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 17 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วดัชิน 
ไดจิ (Shindaiji) เมืองคตัสยุะมะ (Katsuyama) สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1987 และก าแพงที่โอมลอ้มองค์
พระพทุธรูปทัง้ 3 ดา้น ยงัมีเทวรูปที่ท าจากหินและทองค าอีกกว่า 1,281 องค ์ว่ากนัว่าพระใหญ่องค์
นีม้ีตน้แบบมาจากพระพทุธรูปที่ประดิษฐานในถ า้หินหลงเหมิน ประเทศจีน ซึ่งเป็นมรดกโลก 

 
 



 
 
 
 
เดินทางถึง หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหนา้ผาที่ยื่นออกไปในทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในเมืองสะ
กะอิ จังหวัดฟุกุย หรือบริเวณพรมแดนที่ติดกบัจงัหวัดอิชิกาว่า จุดเด่นของผานีค้ือมีความยาวถึง 1 
กิโลเมตรและสงูถึง 25 เมตรดว้ยกนั และเป็นหนา้ผาหินลาวาที่ถูกน า้ทะเลและคลื่นลมกดัเซาะโดย
ธรรมชาติ บนหนา้ผานีม้ีทางเดินที่เหมาะสมสรา้งเตรียมไวใ้ห ้ นอกจากนีไ้ดม้ีเรือน าเที่ยว ที่ท่าน
สามารถชมความงามของหน้าผานีจ้ากทะเลได้อีกดว้ย อีกทั้งหนา้ผาแห่งนีย้ังมีหินเก่าแก่แปลก
ประหลาด มากมายใหท้่านไดช้ม เช่น หินสิงโต หินเทียน หินสามชัน้ หินชนั และยงัมีหอชมวิวโทจิโบ
ในเมืองที่ท่านสามารถ เห็นวิวของหนา้ผาหินโทจินโบ เกาะโอชิมะ และเทือกเขาฮาคสุนัดา้นหลังได้
อีกดว้ย 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พักท่ี Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า 
 

   4  อามาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-พิธีชงชา-วัดคิโยะมิสุ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่
สรวงสวรรค ์มีลักษณะเป็นสันทรายที่ถูกสรา้งสรรคโ์ดยธรรมชาติทัง้จากกระแสน า้และแรงลมพดัที่
พาตะกอนและเม็ดทรายมารวมตัวกันเป็นแนวยาวทอดตัวขวางกั้นระหว่างอ่าวมิยาสึกับแหลม
ตงัโกะ มีความยาวถึง 3.6 กิโลเมตรถูกปกคลมุดว้ยตน้สนนอ้ยใหญ่กว่า 8,000 ตน้  ที่แห่งนีถ้ือเป็น
แหล่งชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่“หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ” (Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรกัษ์ที่
หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อ่ืน มีการสรา้ง
บา้นยื่นออกไปในน า้ แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆ กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่งจะ
สรา้งอยู่ติดกนัเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกบัที่ใดๆในญ่ีปุ่ น 
โดยบา้นแบบนีเ้รียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บา้นอิเนะในปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ที่ใหบ้รรดานกัท่องเที่ยวไดส้ัมผัสกบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลกู
ขา้วและอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสัมผสัวัฒนธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น นั้นคือ การเรียนพิธีชงชาหรือท่ีเรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยั่งรากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปดว้ยปรชัญาในการด าเนินชีวิต หัวใจส าคัญของพิธีชง
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือดื่มชาเท่านั้น แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิม้รสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรูจ้กักบัพิธีชงชาใหม้ากขึน้รบัรองไดเ้ลยว่าหากท่านไดม้ีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมพิธีชง



 
ชา ก็จะตอ้งหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แต่เต็มไปดว้ยเสน่หอ์นัน่าดึงดดูใจผูค้นทั่วโลกอย่าง
แน่นอน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้เป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลังจากนัน้น าท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน ้าใส(Kiyomizu) ตั้งอยู่บนเชิงเขาของดา้นตะวนัออก
ของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกียวโต วัดคิโยะมิสุที่ตั้งอยู่บนหนา้
ผานั้นถูกรองรบัดว้ยเสาตน้ซุงมากกว่ารอ้ยตน้เสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิว
ทัศนข์องกรุงเกียวโตไดจ้ากที่นี่  ในตัวของวัดนั้นมีศาลเจา้จิซูซึ่งเป็นเทพเจา้แห่งความรกัและชีวิต
สมรส 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พักท่ี Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

   5  โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-ตลาดคุโรมง-ชินไซบาชิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆ กับ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) 
แลนดม์ารค์ของโอซากา้ ปราสาทเก่าแก่สีขาวสงู 8 ชัน้ ก าแพงหินสงูตระหง่าน คนู า้กวา้ง ที่สรา้งในปี 
พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผูโ้ด่งดงัซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทไดร้บั
การบูรณะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบนั ดา้นในเป็นพิพิธภณัฑจ์ดัแสดงเกี่ยวกบัประวัติการสรา้ง และขา้ว
ของเครื่องใชใ้นสมยัโบราณ ซึ่งเต็มไปดว้ยหลกัฐานทางประวตัิศาสตรก์ว่า 10,000 ชิน้ บริเวณรอบๆ 
มีพิพิธภณัฑโ์รงกษาปณ ์ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพนัธุ ์ ไดท้ี่นี่ (ไม่รวมค่า
เขา้ชมดา้นในปราสาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ จะเป็นตลาดสด ที่จ าหน่าย ผัก ผลไม ้อาหารสดเยอะแยะมากมาย  
มีรา้นเสือ้ผา้ รา้นขายยา รา้น 100 เยน รา้นดอกไม ้รา้นอาหาร อยู่รวมๆกนัใหเ้ราเลือกชิมเลือกชอ้ป
ปิ้งกนัตามอธัยาศยัทางเดินรวมๆของตลาดอยู่ที่ประมาณ 580 เมตร  จ านวน 150 รา้นคา้ 
โดยมีประวตัิยาวนานถึง 190 ปี และไดร้บัสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งโอซากา้" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนั้นน าท่านชอ้ปปิ้ง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านการคา้ยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ
ซาก้า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทั้งวัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว
น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร รา้นคา้ พิพิธภัณฑ ์ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝ่ังของ
แม่น า้โดทงโบริ และที่นี่ยงัเป็นแหล่งถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเทีย่วที่มาโอซากา้อีกดว้ย เพราะมีป้าย
โฆษณา และป้ายหา้งรา้นต่างๆ ซึ่งมีเอกลกัษณเ์ป็นของตวัเอง จากนัน้ท่านอิสระชอ้ปปิ้ง ย่านชินไซ
บาชิ(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปปิ้งขึน้ชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
แฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตั้งแต่แบ
รนดแ์ฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari รา้นจ าหน่ายนาฬิกา
สุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และรา้นคา้แบรนดก์ีฬาอย่าง Adidas ใหท้่านไดจ้ับจ่ายใช้
สอย สินคา้มากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทั้งรา้นเครื่องส าอาง สินคา้มือสอง แบรน์ดเนม 
ขนม ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักท่ี  Hotel Namba Osaka เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 
 

   6  โอซาก้า-สนามบินคันไซ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.00 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซากา้ กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์(TG) เที่ยวบินที่ TG623 

(11.45-15.35) ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.45 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดืม่บน
เครื่อง 

15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 



 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พักเดี่ยว 
ศกุร-์พธุ 24 กุมภาพนัธ ์– 1 มีนาคม 2566 65,999 65,999 23,000 

ศกุร-์พธุ 10 – 15 มีนาคม 2566 62,999 62,999 23,000 
เสาร-์พฤหสับด ี 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 62,999 62,999 23,000 

ศกุร-์พธุ 21 – 26 เมษายน 2566 60,999 60,999 23,000 
 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร ์ 

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพื่อประโยชนส์ูงสุดแกต่ัวท่านเอง หากท่าน
ไดช้ าระเงินแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรบัเงื่อนไขแลว้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณท์างธรรมชาติ เหตกุารณท์างการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได ้และผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเง่ือนไขก่อนการเดินทางแลว้ ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจริง อาจจะมีเหตกุารณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบนิ หากท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ในส่วนของตั๋วเครื่องบนิที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัโปรแกรมทวัร  ์
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัรต์ัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รบัไมเ่กิน 20 ท่าน** 
**ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียงขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลงแลว้**  
 

อัตราน้ีรวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโคช้ ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ  
5. ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งที่ระบุตามรายการ   
6. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารกัษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุม้ครอง โรคประจ าตวัหรือโรครา้ยแรงที่แพทยวิ์นิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอ่ืนๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมฯ์  

7. ค่าประกนัรวมรกัษาโควิดหากป่วยหรือตอ้งกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม)์ 

8. น า้ดื่มวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น ้าหนัก 20 กิโลกรัม)  



 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ี่ไม่ไดถ้ือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นส าหรบัชาวต่างชาติ ทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร,์ ค่าโทรศพัท,์ ค่า

ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพเิศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่น 1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึน้อยูก่บัความพึ่งพอใจของท่าน 

 
การจองและการช าระ 

1. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากทีท่่านส่งเอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเขา้
บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่านัน้  

2. ส่วนที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดนิทาง เฉพาะวนัหยุดยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระส่วนที่เหลือ 45 วนั
ก่อนการเดนิทาง เนื่องจากทางบรษิัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงนิแลว้ ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขและ

ขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
3. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้ เพื่อท าการส ารองทีน่ั่งภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทาง
บริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 

4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวั
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 



 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างลกูคา้และ
บริษัท 

1. ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัรน์ีก้  าหนดใหม้ีผู้
เดินทาง ข้ันต ่า 10 ท่าน หากมีผูเ้ดนิทางไม่ถงึที่ก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพ่ิมค่าทวัร ์หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลกิการเดินทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศ แต่มิไดแ้จง้ทางใหท้าง
เราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟลท์บินภายในประเทศหรือต่างประเทศทุกครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์แลว้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตกุารณใ์ดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุป๊ไม่สามารถออกเดินทางได ้ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนญุาตใหเ้ลื่อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้ หากยกเลิกจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลกิการจอง 

3. การช าระเงนิ หมายถึง ท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หากท่านช าระ
เงินเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะตอ้ง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างนอ้ยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขของบริษทัฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงินค่าบริการ  

1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดนิทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เชน่ 
สงกรานต ์/ ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริง (ถา้ม)ี 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวรท่ี์จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวรท่ี์จ่ายมาแลว้ และหกัค่าใชจ้่ายที่
เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, คา่วีซ่า (ถา้มี) 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดนิทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร ์ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบและ

คืนค่าทวัรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้
เมือง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 
วนั ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 
7. กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกั

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กิดขึน้จริงส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเติม  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณทีี่เกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ได ้ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการล่าชา้ของ
สายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดนิไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ได ้
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านงึถึง ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทุกท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 
5. ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูลทรพัยส์ินของมีค่าส่วนตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรพัยส์ินส่วนตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทีย่วอนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง ทางบรษิัทฯ
จะไม่สามารถรบัผิดชอบทุกกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตให ้เดนิทางออก หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมืองรวมทัง้ใน
กรณีทีท่่านจะใชห้นงัสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน า้เงิน) เดนิทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดนิทางเขา้หรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรอืความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอรต์ของท่านช ารุด หรือมีตราป้ัมใดๆ ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเดนิทาง และสายการบิน

แจง้ว่าไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้หรือเกดิจากเอกสารปลอม หรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณใีดๆ เนื่องจากทางบริษทัไดมี้การช าระค่าใชจ้่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

8. กรณีทีท่างลกูคา้ใชบ้รกิารของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึ่ง
เกิดจากการตดัสนิใจของทางลกูคา้เอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงินในการบริการนัน้ๆ เนื่องจากค่าใชจ้่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศก่อนเดนิทางแลว้ 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผูท้ี่ตัง้ครรภ,์ เด็กอายุต  ่ากว่า 2 ขวบ, ผูท้ี่
นั่งวิลแชร ์หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได ้ฯลฯ กรุณาแจง้บริษัทฯเพื่อสอบถามและหาขอ้สรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  



 
10. ราคาทวัรเ์ป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแลว้หากท่านไม่ไดใ้ช้

บริการบางรายการหรือยกเลกิไม่สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้
11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบรษิัทจึงค านึงถึงประโยชน ์และความปลอดภยัของส่วนรวมเป็น

ส าคญั 
12. หา้มน าเขา้กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของพืชชนดิดงักล่าวเขา้ประเทศ หากฝ่าฝืน 

จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 
13. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
ต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ือง 

1. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากตอ้งการเลื่อนวนั
เดินทางกลบัท่าน จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษทัทวัรเ์รียกเก็บ  

2. ทางบริษัทฯ ไดส้  ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินเรยีบรอ้ยแลว้หากท่านยกเลกิทวัรไ์ม่ว่า
จะดว้ยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใชจ้่ายแลว้แต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดนิทาง  

3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบรษิัทฯไดท้ าการออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณตีั๋ว Refund) ผู้
เดินทางตอ้งเป็น ผูร้อเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ไดจ้ะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินน้ัน ๆ เป็นผูก้ าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็เงนิเพ่ิมเติมในกรณีที่สายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัเพ่ิมเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัทีน่ั่งบนเครื่องบนิของกรุ๊ปขอ้ก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนดซึ่งทางบริษทัไม่สามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้และทางบริษทัไม่อาจรบัประกนัไดว่้าทา่นจะไดท้ีน่ั่งตามทีท่่านตอ้งการได ้ 

6. กรณีท่านที่จะออกตั๋วบินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตั๋วเองกรุณาแจง้บรษิัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดนิทางไดแ้นน่อน มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึน้  

7. ที่นั่ง Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสใหไ้ดจ้ะขึน้กบัขอ้ก าหนดของสายการบินเป็นผูก้  าหนด  
8. ท่านทีใ่ชไ้มลห์รือแตม้บตัรเครดติแลกตั๋วท่านจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการดว้ยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เครื่องสายการบนิเป็นผูก้  าหนดหากท่านมนี า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าปรบันัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผูโ้ดยสาร  
11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชวิ้ลแชร ์กรุณาแจง้บริษัทฯ ล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯ ไม่สามารถจดัการล่วงหนา้ได ้
 
 
 

 



 
โรงแรมท่ีพัก 

1. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัอีกครัง้ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามที่ระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บู
บุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพรอ้ม
ใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้

3. ส าหรบัท่านที่พกัหอ้ง 3 เตียง ขนาดของหอ้งพกัขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัถือว่าท่านยอมรบัขอ้ตกลง
แลว้  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  

5. กรณีตอ้งการหอ้งพกัแบบ 3 ท่านต่อหอ้ง หรือ หอ้งแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีหอ้ง Triple เพียงพอ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดี่ยว โดยอาจจะมี
ค่าใชจ้่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ตอ้งจองโรงแรมขา้มปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กดิ
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโคช้ไม่สามารถเขา้ถึงไดท้่านจะตอ้งน า
สมัภาระของท่านเขา้หอ้งพกัดว้ยตวัท่านเอง  
 

ส าหรับผู้เดินทางท่ีถือพาสปอรต์ไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่น อนุญาตใหอ้ยู่ไดส้งูสดุ 15 วนั 
 

** เม่ือท่านช าระเงินค่าทัวรใ์ห้กับทางบริษัทฯ แล้ว ** 
** จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดนี ้** 

 


