
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)-(สนามบนินาโกย่า)ประเทศญี่ปุ่ น 
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั ้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวก 

 2 สนามบนินาโกย่า-หมู่บ้านซมึาโกะจูกุ-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า   
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ 

TG644 (00.05-07.30) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5.25 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  ผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว จากนัน้เดินสู่ หมู่ บ้านซึมาโกะจูกุ 
(Tsumago-juku) ตัง้อยู่ในเมืองคิโซะ (Kiso) จงัหวดันากาโน่ เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองมากอีกเมืองใน
อดีต ตัง้อยู่บนเส้นทาง Nakasendo ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองเกียวโต และ เอโดะ หรือโตเกียว ในปัจจุบนั
นัน่เอง โดยสมยัอดีตเมืองนีถื้อเป็นจุดแวะพกัที่ส าคญัระหว่างการเดินทางไปกลบัระหว่างเมืองหลวง

เก่าและเมืองหลวงใหม่ ก่อนจะเร่ิมลดความนิยมลงเนื่องจากมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟ และถนน
สายใหม่ที่สะดวก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
จากนัน้น าท่านสู่ หมู่ บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมืองที่เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บ้านชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอนัดับ The most beautiful 
village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ไฮไลท์!! หมู่บ้านแบบกชัโชสึคริุ เป็น

บ้านชาวนาโบราณที่มีอายมุากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มีความหมายว่า พนมมือ ซึง่เป็นการบ่งบอก
ถึงลักษณะ รูปแบบของบ้านที่มีหลังคามุงด้วยฟางข้าวที่ท ามุมชันถึง 60 องศา คล้ายสองมือที่
ประนมเข้าหากนั ตวับ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสร้างขึน้โดยไม่ใช้
ตะป ูต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องค์กรยเูนสโกขึน้ทะเบียนให้ชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
จากนัน้น าท่านเดินทาง ทาคายาม่า (Takayama) เป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างเกียวโตกบั
ขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเข้าด้วยกัน ตัง้อยู่บริเวณที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่ใน
จังหวัดกิฟุ ด ารงไว้ซึ่งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไว้ได้เป็นอย่างดี 
เปรียบได้กบัเมืองที่ได้รับพรให้เต็มเป่ียมไปด้วยวฒันธรรมอนัดีงาม  
 



 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม เมนูพิเศษ!! SET KAISEIKI 

พักที่  Hotel Associa Takayama Resort หรือเทียบเท่า  
 



 
 

 

 3 ตลาดเช้าทาคายามะ-เรียนท าอาหารสาธติตัวอย่าง-พระใหญ่เอจิเซ็น-หน้าผาโทจนิโบ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินชม ตลาดเช้าทาคายามะ (Takayama Morning Market) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการ
เลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามาปรุงสดๆสะอาด และยงัมี
เสือ้ผ้า กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของที่ระลกึของพืน้เมืองต่างๆมากมาย โดยบรรยากาศการค้า
ขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆ ด้วยความเป็นเมืองที่ยงัคงความเป็นชนบทอยู่มาก ท าให้
แลดเูป็นกนัเองมากกว่า แถมราคายงักนัเองกว่าไปซือ้ในห้างใหญ่ๆ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ “เรียนท าอาหารสาธิตตัวอย่าง”  GuJo Food Sample 

Workshop โดยมีผู้ เชี่ยวชาญสอนและดูแลอย่างใกล้ชิด จากเมนูอาหารที่วางเรียงรายอยู่ในตู้ โชว์
ของภัตตาคารที่มีชื่อเสียงดูช่างน่าทานยั่วยวน ท่านจะทราบถึงขึน้ตอนในการท าอาหารตัวอย่าง 
เคล็ดลบั และสนกุกบัการประดิษฐ์อาหารด้วยฝีมือของท่านเอง  



 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดชินไดจิ (Shindaiji)  น าท่านไหว้ขอพร พระใหญ่เอจิเซ็น (Echizen 

Daibutsu) พระพทุธรูปส าริดที่มีขนาดใหญ่กว่าองค์พระซึง่ประดิษฐานที่เมืองนาระ จึงถือว่าเป็นองค์
ที่ใหญ่ที่สดุในบรรดาองค์พระใหญ่ไดบทุสขึองญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 17 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วดัชิน 
ไดจิ (Shindaiji) เมืองคตัสยุะมะ (Katsuyama) สร้างขึน้ราวปี ค.ศ. 1987 และก าแพงที่โอมล้อมองค์
พระพทุธรูปทัง้ 3 ด้าน ยงัมีเทวรูปที่ท าจากหินและทองค าอีกกว่า 1 ,281 องค์ ว่ากนัว่าพระใหญ่องค์
นีม้ีต้นแบบมาจากพระพทุธรูปที่ประดิษฐานในถ า้หินหลงเหมิน ประเทศจีน ซึง่เป็นมรดกโลก 
เดินทางถึง หน้าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหน้าผาที่ย่ืนออกไปในทะเลญ่ีปุ่ น ตัง้อยู่ในเมืองสะ
กะอิ จงัหวดัฟุกุย หรือบริเวณพรมแดนที่ติดกบัจงัหวัดอิชิกาว่า จุดเด่นของผานีคื้อมีความยาวถึง 1 
กิโลเมตรและสงูถึง 25 เมตรด้วยกนั และเป็นหน้าผาหินลาวาที่ถูกน า้ทะเลและคลื่นลมกดัเซาะโดย
ธรรมชาติ บนหน้าผานีม้ีทางเดินที่เหมาะสมสร้างเตรียมไว้ให้ นอกจากนีไ้ด้มีเรือน าเที่ยว ที่ท่าน
สามารถชมความงามของหน้าผานีจ้ากทะเลได้อีกด้วย อีกทัง้หน้าผาแห่งนีย้ังมีหินเก่าแก่แปลก



 
ประหลาด มากมายให้ท่านได้ชม เช่น หินสิงโต หินเทียน หินสามชัน้ หินชนั และยงัมีหอชมวิวโทจิโบ
ในเมืองที่ท่านสามารถ เห็นวิวของหน้าผาหินโทจินโบ เกาะโอชิมะ และเทือกเขาฮาคสุนัด้านหลงัได้

อีกด้วย 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที่ Hotel & Resorts Kyoto Miyazu หรือเทียบเท่า 
 

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

น าท่านสู่ จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ (Amanohashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่
สรวงสวรรค์ มีลกัษณะเป็นสนัทรายที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติทัง้จากกระแสน า้และแรงลมพัดที่
พาตะกอนและเม็ดทรายมารวมตัวกันเป็นแนวยาวทอดตัวขวางกัน้ระหว่างอ่าวมิยาสึกับแหลม
ตงัโกะ มีความยาวถึง 3.6 กิโลเมตรถูกปกคลมุด้วยต้นสนน้อยใหญ่กว่า 8,000 ต้น  ที่แห่งนีถื้อเป็น
แหลง่ชมวิวทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่“หมู่ บ้านชาวประมงอิเนะ” (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่
หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มีจุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อ่ืน มีการสร้าง
บ้านยื่นออกไปในน า้ แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆ กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลีซึ่งจะ
สร้างอยู่ติดกนัเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกบัที่ใดๆในญ่ีปุ่ น 
โดยบ้านแบบนีเ้รียกว่า ฟนูะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
ที่ให้บรรดานกัท่องเที่ยวได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั ง้แต่การตกปลา การปลูก
ข้าวและอื่น ๆ 
จากนัน้น าท่านสมัผัสวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น นัน้คือ การเรียนพิธีชงชาหรือที่เรียกว่าซะโด 
(Sadou) หรือ ชะโด (Chadou) คือ วิถีแห่งชาของชาวญ่ีปุ่ นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็น
พิธีกรรมที่ทรงคณุค่า หยัง่รากลึกลงในศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นมาตัง้แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัพิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต หวัใจส าคญัของพิธีชง
ชาจึงไม่ใช่แค่การชงหรือด่ืมชาเท่านัน้ แต่อยู่ที่สุนทรียภาพในการลิม้รสทัง้รูป รส กลิ่น เสียง และ 
จิตใจลองมาท าความรู้จกักบัพิธีชงชาให้มากขึน้รับรองได้เลยว่าหากท่านได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีชง
ชา ก็จะต้องหลงใหลกบัวฒันธรรมอนัเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์อนัน่าดึงดดูใจผู้คนทัว่โลกอย่าง
แน่นอน จากนัน้ให้ท่านได้อิสระเลือกซือ้สินค้าเป็นที่ระลึกตามอธัยาศยั 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
หลงัจากนัน้น าท่านชมวัดคิโยะมิสุ หรือ วัดน า้ใส(Kiyomizu) ตัง้อยู่บนเชิงเขาของด้านตะวันออก
ของเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากที่สุดในเกียวโต วดัคิโยะมิสทุี่ตัง้อยู่บนหน้า
ผานัน้ถูกรองรับด้วยเสาต้นซุงมากกว่าร้อยต้นเสมือนเวทีใหญ่ลอยอยุ่บนอากาศ ที่สามารถมองวิว
ทัศน์ของกรุงเกียวโตได้จากที่นี่ ในตัวของวัดนัน้มีศาลเจ้าจิซูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและชีวิต
สมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พักที่ Hotel Namba Osaka หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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



 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า น าท่านถ่ายรูปชิลล์ๆกับ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) 
แลนด์มาร์คของโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่สีขาวสงู 8 ชัน้ ก าแพงหินสงูตระหง่าน คนู า้กว้าง ที่สร้างในปี 
พ.ศ. 2126 โดยโชกุนโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้ โด่งดงัซึ่งมีฉายาว่าเป็นนโปเลียนแห่งญ่ีปุ่ น ปราสาทได้รับ
การบูรณะมาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั ด้านในเป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดงเก่ียวกบัประวติัการสร้าง และข้าว
ของเคร่ืองใช้ในสมยัโบราณ ซึง่เต็มไปด้วยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กว่า 10,000 ชิน้ บริเวณรอบๆ 
มีพิพิธภณัฑ์โรงกษาปณ์ ซึ่งเป็นจุดชมซากุระหายาก และมีเกือบครบทุกสายพนัธุ์ ได้ที่นี่ (ไม่รวมค่า
เข้าชมดา้นในปราสาท) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู ่ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จะเป็นตลาดสด ที่จ าหน่าย ผกั ผลไม้ อาหารสดเยอะแยะมากมาย   
มีร้านเสือ้ผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวมๆกนัให้เราเลือกชิมเลือกช้อป
ปิง้กนัตามอธัยาศยัทางเดินรวมๆของตลาดอยู่ที่ประมาณ 580 เมตร  จ านวน 150 ร้านค้า 
โดยมีประวติัยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น "ครัวแห่งโอซาก้า" 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านช้อปปิ้ง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านการค้ายอดนิยมที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอ
ซาก้า ซึ่งมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันหนาแน่นตลอดทัง้วัน เพราะมีแหล่งท่องเที่ยว



 
น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งกินความยาวตลอดฝ่ังของ
แม่น า้โดทงโบริ และที่นี่ยงัเป็นแหลง่ถ่ายรูปส าคญัของนกัท่องเที่ยวที่มาโอซาก้าอีกด้วย เพราะมีป้าย
โฆษณา และป้ายห้างร้านต่างๆ ซึง่มีเอกลกัษณ์เป็นของตวัเอง จากนัน้ท่านอิสระช้อปปิง้ ย่านชินไซ
บาชิ(Shinsaibashi) แหล่งช้อปปิง้ขึน้ชื่อของโอซาก้าซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านค้าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
แฟชั่นมอลล์อย่าง Etoile Shinsaibashi และ Shinsaibashi Parco ร้านค้าแบรนด์สุดหรูตัง้แต่แบ
รนด์แฟชั่นมาไว-ไปไวอย่าง Uniqlo และ GAP ไปจนถึง Cartier และ Bulgari ร้านจ าหน่ายนาฬิกา
สุดหรูอย่าง Rolex และ Franck Muller และร้านค้าแบรนด์กีฬาอย่าง Adidas ให้ท่านได้จับจ่ายใช้
สอย สินค้ามากมาย บนถนนคนเดิน ชินไซบาชิ ที่มีทัง้ร้านเคร่ืองส าอาง สินค้ามือสอง แบร์นดเนม 
ขนม ของฝาก ของที่ระลกึมากมาย 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักที่  Hotel Namba Osaka เทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

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

ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ(โอซาก้า) เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง
และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

11.00 น. ออกเดินทางจากเมืองโอซาก้า กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG623 

(11.45-15.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.45 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บน
เคร่ือง 



 
15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว 
ศกุร์-พธุ 24 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2566 65,999 65,999 23,000 

ศกุร์-พธุ 10 – 15 มีนาคม 2566 62,999 62,999 23,000 
เสาร์-พฤหสับดี 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 62,999 62,999 23,000 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
โปรดอ่านก่อนตัดสินใจจองทัวร์  

ส าคัญมาก !! กรุณาอ่านเง่ือนไขแนบท้ายโดยละเอียด เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง หากท่าน
ได้ช าระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขแล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ 

รายการทวัร์สามารถสลบั ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า อนัเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาติ เหตกุารณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน 
หรือเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงความปลอดภยั ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
** ทางผู้ เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อันเน่ืองมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว ** 
 เนื่องจากเป็นการจองทวัร์ลว่งหน้า ณ วนัเดินทางจริง อาจจะมีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไฟล์ทบินลา่ช้าหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลงัจากการเดินทาง โปรด
ส ารองเวลาในการจองตัว๋เคร่ืองบินไว้อย่างต ่า 4-5 ชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในสว่นของตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่เก่ียวข้องกบัโปรแกรมทวัร์ 
**ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป รับไม่เกิน 20 ท่าน** 
**ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียงขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงแล้ว**  
 

อัตรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั (Economy Class) แบบหมู่คณะ  
2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
3. ค่าห้องพกัในโรงแรมที่ระบตุามรายการหรือเทียบเท่า 
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบตุามรายการ   



 
6. ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทางวงเงินประกนัท่านละ 2,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 200,000 

บาทไม่คุ้มครอง โรคประจ าตวัหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉยัว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ 
เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ  

7. ค่าประกนัรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกกัตวัในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.   
กรมธรรม์) 

8. น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด / ท่าน  
9. ค่าน า้หนกักระเป๋า (น า้หนัก 20 กิโลกรัม)  

 
อัตรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกส าหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางของไทย  
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นส าหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
3. ค่าภาษีน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
4. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบก ากบัภาษี  
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสัง่พิเศษ นอกเหนือจากรายการทวัร์, ค่าโทรศพัท์, ค่า

ซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
6. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 
7. ค่าทิปคนขบัรถในญ่ีปุ่ น 1,500 บาท / ท่าน  
8. ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพึง่พอใจของท่าน 

 
การจองและการช าระ 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 40,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านสง่เอกสารการจองภายใน 2 วนั โดยโอนเข้า
บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้  

2. สว่นที่เหลือช าระ 30 วนั ก่อนการเดินทาง เฉพาะวนัหยดุยาวและนกัขตัฤกษ์ ช าระสว่นที่เหลือ 45 วนั
ก่อนการเดินทาง เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

1) หากไม่ช าระมดัจ าตามที่ก าหนด ขออนญุาตตดัที่นัง่ให้ลกูค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 
2) หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั โดยไม่มีเงื่อนไข 
3) เมื่อท่านช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและ

ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 



 
3. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและเหลือหน้ากระดาษ

อย่างต ่า 2 หน้า เพื่อท าการส ารองที่นัง่ภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทาง
บริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 

4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ 
ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มี
ความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 
เงื่อนไขการออกเดินทาง  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างลกูค้าและ
บริษัท 

1. ในแต่ละเส้นทางจะมีการก าหนดผู้ เดินทางขัน้ต ่าของการออกเดินทาง โดยในทวัร์นีก้ าหนดให้มีผู้
เดินทาง ขัน้ต ่า 10 ท่าน หากมีผู้ เดินทางไม่ถึงท่ีก าหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มค่าทวัร์ หรือ 
เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศ แต่มิได้แจ้งทางให้ทาง
เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดงันัน้ กรุณาสอบถามยืนยนัการออก
เดินทางก่อนจองไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศทกุครัง้ 

2. หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มแล้ว ไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนั
เนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนัน้ ประกอบจากตวัเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอน
ตวัออก ท าให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้เลื่อนวนัเดินทางใดๆ ได้ทัง้สิน้ หากยกเลิกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
การยกเลิกการจอง 

3. การช าระเงิน หมายถึง ท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยนัจ านวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านช าระ
เงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้ เดินทางได้ และหากมีความจ าเป็นจะต้อง
เปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการ
ขาย อย่างน้อยที่สดุเท่าจ านวนเงินมดัจ า ทัง้นีท้ัง้นัน้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการจองและการปรับเงนิค่าบริการ  



 
1. ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวนัเดินทางตรงกบัเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น 

สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วนั) หรือ หกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงนิ 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หกัค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงนิ 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหกัค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่ามดัจ าโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแล้วทัง้หมด 
5. หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบและ

คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้า
เมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศ ฯลฯ 

6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 
วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง ทัง้หมดทัง้นีขึ้น้อยู่กบัช่วงพีเรียดวนัเดินทาง
และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัด้วย กรุณาสอบถามกบัเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

7. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใช้จ่ายการด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จริงส าหรับการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุส าคัญเพิ่มเตมิ  
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีเกิดจากเหตสุดุวิสยั อาทิ การ

ลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยั
ธรรมชาติ, ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์
ลว่งหน้าได้  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเท่ียวหรือยกเลิกจากเหตสุดุวิสยัอาทิการลา่ช้าของ
สายการบิน, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อบุติัเหต,ุ ปัญหาการจราจร, ภยัธรรมชาติ, 
ภเูขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตสุดุวิสยัต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้าได้ 
ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภยัของทกุท่านเป็นส าคญั  

3. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องมาจากสาเหตตุ่างๆ 



 
5. ท่านจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลทรัพย์สินของมีค่าสว่นตวัต่างๆของท่านเองหากเกิดการสญูหายของ

ทรัพย์สินสว่นตวั ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอนัมีสาเหตมุาจากผู้ เดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไม่สามารถรับผิดชอบทกุกรณี  

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่
อนญุาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ใน
กรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือ เดินทางราชการ (เลม่สีน า้เงิน) เดินทาง หากท่านถกูปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือ

ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตผุลหรือความผิดของตวัท่านเอง  
7. ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านช ารุด หรือมีตราปัม้ใดๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกบัการเดินทาง และสายการบิน

แจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เน่ืองจากทางบริษัทได้มีการช าระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางทัง้หมดไปเรียบร้อยแล้ว 

8. กรณีที่ทางลกูค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมือ้ ซึง่
เกิดจากการตดัสินใจของทางลกูค้าเอง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในการบริการนัน้ๆ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทกุ
อย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ ท่ีตัง้ครรภ์, เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ, ผู้ที่
นัง่วิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุป
ร่วมกนัเป็นรายกรณี  

10. ราคาทวัร์เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้
บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

11. เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงค านึงถึงประโยชน์ และความปลอดภยัของสว่นรวมเป็น
ส าคญั 

12. ห้ามน าเข้ากญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑ์ที่มีสว่นประกอบของพืชชนิดดงักลา่วเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน 
จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

13. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

ตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ือง 
1. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นแบบหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากต้องการเลื่อนวนั

เดินทางกลบัท่าน จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างของสายการบินและบริษัททวัร์เรียกเก็บ  
2. ทางบริษัทฯ ได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินเรียบร้อยแล้วหากท่านยกเลิกทวัร์ไม่ว่า

จะด้วยสาเหตใุดทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่สาย
การบินและ ช่วงเวลาเดินทาง  



 
3. กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและทางบริษัทฯได้ท าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ Refund) ผู้

เดินทางต้องเป็น ผู้รอเงิน Refund โดยปกติประมาณ 3 – 6 เดือน และเงิน Refund ที่ได้จะขึน้อยู่กบัแต่
ระบบของสายการบินนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด  

4. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัเพิ่มเติมโดยมี
เอกสารยืนยนัจากทางสายการบิน  

5. การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบินของกรุ๊ปข้อก าหนดเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนดซึง่ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปแทรกแซงได้ และทางบริษัทไม่อาจรับประกนัได้ว่าท่านจะได้ที่นัง่ตามที่ท่านต้องการได้  

6. กรณีท่านที่จะออกตัว๋บินภายในประเทศหรือกรณีท่านออกตัว๋เองกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัร์
นัน้สามารถ ออกเดินทางได้แน่นอน มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  

7. ที่นัง่ Long Leg ทางบริษัทไม่สามารถรีเควสให้ได้จะขึน้กบัข้อก าหนดของสายการบินเป็นผู้ก าหนด  
8. ท่านที่ใช้ไมล์หรือแต้มบตัรเครดิตแลกตัว๋ท่านจะต้องเป็นผู้ด าเนินการด้วยตวัท่านเอง 
9. น า้หนกักระเป๋าสมัภาระที่โหลดหรือถือขึน้เคร่ืองสายการบินเป็นผู้ก าหนดหากท่านมีน า้หนกัเกินกว่า

ก าหนดท่าน จะต้องเป็นผู้ เสียค่าปรับนัน้เอง 
10. ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋าและสมัภาระของผู้ โดยสาร  
11. กรณีผู้ เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ลว่งหน้าอย่าง

น้อย 7 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนัน้บริษัทฯ ไม่สามารถจดัการลว่งหน้าได้ 
 

โรงแรมที่พัก 
1. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทอีกครัง้ หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พกัใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุน
โปรแกรม 

2. การจดัการห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัการห้องให้กบักรุ๊ปที่เข้าพกั โดยมีห้องพกัส าหรับผู้สบู
บหุร่ี / ปลอดบหุร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อม
ให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได้ 

3. ส าหรับท่านที่พกัห้อง 3 เตียง ขนาดของห้องพกัขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผู้จดัถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง
แล้ว  

4. เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนัอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องแต่ละประเภท
จะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชัน้  



 
5. กรณีต้องการห้องพกัแบบ 3 ท่านต่อห้อง หรือ ห้องแบบ 3 เตียง (Triple) โรงแรมมีห้อง Triple เพียงพอ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพกัคู่ และ 1 ห้องพกัเด่ียว โดยอาจจะมี
ค่าใช้จ่าย ขึน้อยู่กบัแต่ละโรงแรม 

6. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในโรงแรมเต็ม 
(บางครัง้ต้องจองโรงแรมข้ามปี) ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสม  

7. บางโรงแรมไม่มีพนกังานยกกระเป๋าหรือบางครัง้อยู่ในเมืองเก่ารถโค้ชไม่สามารถเข้าถึงได้ท่านจะต้องน า
สมัภาระของท่านเข้าห้องพกัด้วยตวัท่านเอง  
 

ส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตไทย (Thai Passport) ไม่ต้องขอวีซ่า 
ประเทศญ่ีปุ่ น อนญุาตให้อยู่ได้สงูสดุ 15 วนั 
 

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

 


