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OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเตม็ 6 วัน 3 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพนัธ์ 2563 

เร่ิมต้นเพียง 30,888.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40) 

วนัท่ี 2. โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี 

Nabana no Sato Winter Illumination  

วนัท่ี 3. หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่-ท่ีวา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่[ด้านนอก]-ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ-ทะเลสาบซูวะ- 

แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 4. กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิง้ชินจกู ุ– หมูบ้่านเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. วดัอาซากสุะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี ้– อควาซิตี ้– อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 

วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ )  
(XJ612/00.55 – 08.40) 

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้าน
จ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิ ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ612 บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋า

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว ไกด์จะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดนิทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านให้ตรงตาม
เวลาของญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 เดนิทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานท่ีสดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเตม็ไปด้วยประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 

 ศาลเจ้าฟูชมิิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ท่ีสร้างขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบชูาสนุัขจิง้จอกท่ีเช่ือกันวา่เป็น
ทตูสง่สาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก ท่ีรวบรวมสินค้าชัน้น าไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้
ไฟฟา้ หรือของใช้ในชีวติประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางตา่งๆ 
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 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัด
แสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ท่ีเนรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็น ต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงาน
เทศกาลท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า
[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจ ิซูจ ิ– ทะเลสาบซูวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจาก

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี 
และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมมุโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า (Takayama) น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า [ด้านนอก] ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แห่งเมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ท่ียังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทกุท่านได้เดนิเท่ียวและช่ืนชมกับทศันียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 
ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อป
ป้ิงชินจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ให้ทกุท่านได้อิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทับใจ กลบัไปอวดคนทางบ้าน  

เช่นหากท่านต้องการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์ , ชุดส าหรับเล่นสกีและเคร่ืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีท่ีลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์ หรือบริษัทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของท่ีระลึก
เก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่  ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจูกท่ีุเป็นเหมือนศนูย์กลางของของ
ย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ในแตล่ะวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกย่านนีท่ี้เตม็ไปด้วยตึกระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกูิโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า , ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีท่ีมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 
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 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ท่ีหมู่บ้านเยอรมัน นีมี้ทัง้

เคร่ืองเลน่แบบสวนสนกุแตไ่ม่หวือหวามาก โซนประสบการณ์ธรรมชาต ิเกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวติสตัว์ รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆท่ีจ าลองเอาบรรยากาศของท้องทุ่งในเยอรมนี ท่ีมีทุ่งดอกไม้ไว้ให้ถ่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวน์ให้ได้เลือกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท์!!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่งของภมูภิาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 5  
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร์ ซิตี ้– อควาซิตี ้– อิออน มอลล์ – 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นมสัการเจ้าแมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และได้รับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดษิฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเข้าท่ีอยู่ด้านหน้าสดุของวดั ในนามประตฟูา้ค ารณและท่านจะได้สนุกกบัการเดินเลือกดสูินค้าต่างๆ 
สองข้างทางของ ถนนนากามเิซะ ซึ่งมีร้านค้าขายของท่ีระลึกตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเท้า พวงกญุแจ
ท่ีระลกึ 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิง้สนิค้าหลากหลายชนิดท่ี
ห้างไดเวอร์ซิตี ้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี  ้ ห้างดงัของย่านนีท่ี้ไม่ควรพลาด เพราะทัง้ร้านค้าไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้าตา่งๆ ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ และโรงภาพยนตร์ท่ีมีถึง 13 โรงด้วยกนั จดุเดน่ของท่ีน่ีอยู่ท่ีชัน้ 5 เป็น ราเมง็ ฟู๊ ด ทีมพาร์ค รวบรวมราเมง็ชนิดตา่งๆจาก
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ นมาไว้ท่ีน่ี ส าคญัด้านหน้าของห้างสรรพสนิค้าสามารถมองเห็นสะพานสายรุ้งได้อย่างชดัเจน 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปปิง้ตอ่ท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสนิค้าท่ีมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าท่ีหลากหลายมากกวา่ 
150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ได้เวลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

20.40 น น าท่านกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เท่ียวบนิท่ี XJ 607 บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 
 

วันที่ 6 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 



 

HJ0312: OSAKA TAKAYAM TOKYO SKI เท่ียวเต็ม 6วนั 3 คืน XJ 

01.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อัตราค่าบริการ : OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่
เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

11-16 ธันวาคม 62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

14-19 ธันวาคม 62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

18-23 ธันวาคม 62 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

21-26 ธันวาคม 62 30,888 30,888 29,888 7,900.- 24,888 

24-29 ธันวาคม 62 38,888 38,888 37,888 7,900.- 32,888 

25-30 ธันวาคม 62 37,888 37,888 36,888 7,900.- 31,888 

26-31 ธันวาคม 62 37,888 37,888 36,888 7,900.- 31,888 

04-09 มกราคม 63 36,888 36,888 35,888 7,900.- 30,888 

08-13 มกราคม 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

10-15 มกราคม 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

11-16 มกราคม 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

15-20 มกราคม 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

17-22 มกราคม 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

18-23 มกราคม 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

22-27 มกราคม 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

25-30 มกราคม 63 36,888 36,888 35,888 7,900.- 30,888 

29 ม.ค. – 03 ก.พ.63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 
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31 ม.ค. – 05 ก.พ.63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

01-06 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

05-10 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

06-11 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

07-12 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

08-13 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

09-14 กมุภาพนัธ์ 63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 

12-17 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

14-19 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

15-20 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

19-24 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

22-27 กมุภาพนัธ์ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 
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2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
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คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


