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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ )  
(XJ612/00.55 – 08.40) 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์( XJ)  พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[ส าคญัมาก!!ไม่อนญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

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

00.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋า

สมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตาม
เวลาของญ่ีปุ่ น ซึ่งเรว็กว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เชื่อกนัว่าเป็น
ทตูส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40) 

วนัท่ี 2. โอซากา้ (สนามบินคนัไซ ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจา้ฟชูมิอิินาร ิ– รา้นจ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี 

Nabana no Sato Winter Illumination  

วนัท่ี 3. หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่-ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจิ ซูจ-ิทะเลสาบซูวะ- 

แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4. กิจกรรม ณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ– หมู่บา้นเยอรมนั (ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – หา้งไดเวอร ์ซิตี ้– อควาซิตี ้– ออิอน มอลล ์– โตเกียว (สนามบินนารติะ) 

วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า น าท่านชอ้ปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินคา้ชัน้น าไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใชไ้ฟฟา้ 
หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครื่องส าอางต่างๆ 

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นั้นเป็นธีมปารค์ ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจดั
แสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดว้ย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อโุมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จากดวงไฟเป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงานเทศกาล
ที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า
[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจ ิซูจ ิ– ทะเลสาบซูวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยังไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะแตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ี 
และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต  ่ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า (Takayama) น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า [ด้านนอก] ซึ่งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยงัอนรุกัษ์และคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระใหท้กุท่านไดเ้ดินเที่ยวและชื่นชมกับทศันียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปดว้ย
บา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุท่านไดอ้ิสระเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

เช่นหากท่านตอ้งการเล่น เล่ือนหิมะ **สามารถเช่าอุปกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขา้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัร ์หรือบรษิัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟจูิและเลือกซือ้ของที่ระลกึ
เก่ียวกบัภเูขาไฟฟจูิได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริ่มตัง้แต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

หลวงโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของของ
ย่านนี ้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคกึคกัที่สดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนท่ีใชบ้รกิารสถานีแห่งนี ้ทางดา้น
ตะวนัตกย่านนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในส่วนทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกูิโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบันเทิงยามราตรีที่มี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 
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 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ท่ีหมู่บา้นเยอรมัน นีม้ีทั้ง

เครื่องเล่นแบบสวนสนกุแต่ไม่หวือหวามาก โซนประสบการณธ์รรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ต่างๆที่จ  าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุ่งในเยอรมนี ที่มีทุ่งดอกไมไ้วใ้ห้ถ่ายรูปเล่น มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลือกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยที่สดุแห่งหน่ึงของภมูิภาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5  
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- ห้างไดเวอร ์ซิตี ้– อควาซิตี ้– อิออน มอลล ์– 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และไดร้บัความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อย่างมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตูทางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ในนามประตูฟ้าค ารณและท่านจะไดส้นุกกับการเดินเลือกดูสินคา้ต่างๆ 
สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรา้นคา้ขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกญุแจ
ที่ระลกึ 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้หลากหลายชนิดที่
ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบนัเทิงมากมาย และใหท้่านถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม่ RX-0 Unicorn  
รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี ้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ รา้นอาหาร รา้น
กาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จดุเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมราเม็งชนิดต่างๆจาก
ทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงต่อที่ อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกวา่ 
150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต
ขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

20.40 น น าท่านกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) เที่ยวบินที่ XJ 607 บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 

วันที ่6 กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 
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ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบรกิาร : OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เทีย่วเต็ม 6 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

26-31 ธันวาคม 62 36,888 36,888 35,888 7,900.- 30,888 

05-10 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

07-12 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

12-17 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

14-19 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

15-20 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

19-24 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

22-27 กมุภาพนัธ ์63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมัดจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรทั์ง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
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4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 
 

หมายเหต ุ
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

  



 

HJ0331 : OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เท่ียวเต็ม 6 วนั 3 คืน  (XJ) 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


