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เท่ียวเต็มทกุวนั ไม่มีอสิระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination  
กิจกรรมลานสกี | เท่ียวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ  

 

 

  

OSAKA TAKAYAMA SKI เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563  

เร่ิมต้นเพียง 26,888.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัท่ี 2  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ-ร้านจ าหน่ายของฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

วนัท่ี 3.  นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายามา่-ศาลาวา่การทาคายามา่ (ด้านนอก)-ซนัมาจิซูจิ-กิฟุ-อิออน มอลล์ 

วนัท่ี 4.  ศาลเจ้าเฮอนั-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)-ช้อปปิง้ชินไซบาช ิ

วนัท่ี 5.  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)-กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10+1) 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA SKI เท่ียวเตม็ 5 วนั 3 คืน (XW) 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบนินกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW 112 

[บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง]  

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ร้านจ าหน่าย
ของฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ 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 โดยชาวนาเพ่ือบชูาสนุขัจิง้จอกท่ีเช่ือกันวา่เป็น
ทตูส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิท่ีมีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย เดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก ท่ีรวบรวมสนิค้าชัน้น าไว้มากมาย ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ

ของใช้ในชีวติประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางตา่งๆ 
 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทุกปีจะมีการจัด

แสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อุโมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ท่ีเนรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็น ต้น โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงาน
เทศกาลท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA SKI เท่ียวเตม็ 5 วนั 3 คืน (XW) 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ศาลาว่าการ
ทาคายาม่า (ด้านนอก)-ซันมาจซูิจ-ิกิฟุ-อิออน มอลล์ 

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

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA SKI เท่ียวเตม็ 5 วนั 3 คืน (XW) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย สมัผัสประสบการณ์ความสนุก กิจกรรมณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) โดยท่านจะได้อิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะขาว

โพลน พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนกุไปกบัการลองเช่า “ถาดเล่ือนหิมะ”(Snow Sled) 
ราคาทัวร์นีไ้ม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี 
อุปกรณ์ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณ์การเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 
 เมืองทาคายาม่า (Takayama) ชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 

(ด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แห่งเมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

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

 ช้อปปิง้ต่อท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 150 
ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 
ศาลเจ้าเฮอัน-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)- 
ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าแห่งนีน้ัน้ถูกสร้างขึน้เพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมแุละจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ ท่ีมีความส าคญัต่อเมือง



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA SKI เท่ียวเตม็ 5 วนั 3 คืน (XW) 

เกียวโตเป็นอย่างมาก ศาลเจ้าแห่งนีโ้ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคสมัยเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตโูทริอิยักษ์สีแดงท่ี
ตัง้อยู่ด้านหน้าทาง มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่ น 

โดยการชงชาตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมี
พธีิ รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ทกุท่านได้เข้าร่วม กิจกรรมในการชงชา นีอี้กด้วย 

 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของ
ยคุสมยัท่ีโชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้ับเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึ่งของโอซาก้าท่ีต้องมา
เยือนสกัครัง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิด

ให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามปา้ยร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้อปปิง้ท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้า
ปลีก ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เช้า ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบนิคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA SKI เท่ียวเตม็ 5 วนั 3 คืน (XW) 

08.30 น. น าท่านกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต (NOK SCOOT) เท่ียวบนิท่ี XW 111 
บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง  

12.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ : OSAKA TAKAYAMA SKI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

25-29 ธ.ค.62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 

01-05 ม.ค.63 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 

18-22 ม.ค.63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

24-28 ม.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

24-28 ม.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

29 ม.ค.-02 ก.พ.63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

31 ม.ค.-04 ก.พ.63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

08-12 ก.พ.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

12-16 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

15-19 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

21-25 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

26 ก.พ.-01 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

29 ก.พ.-04 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

06-10 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

10-14 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

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

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทคุิน์ท้อถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

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. การยกเลกิารเดินทาง 

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  
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

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

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ 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.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
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 **  
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 [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 าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

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.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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 าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 
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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 
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 


