
 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โอซากา้ เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซากา้ สโนวเ์ยน็ฉ ่า] 5D3N (XJ) 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิโอซากา้ 

11.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ท ีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
14.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
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21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก 
พกัที ่ โรงแรม KANKU JOYTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่อง โอซากา้ – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ- ปราสาททอง – เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้เฮอนั 
เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนที่มาสักการะขอ
พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่น
ชือ่ว่าเป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ืน่ตากับรูปป้ันของเทพจิง้จอก ทีม่ี
จ านวนมากมาย  

 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุ้มประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่ีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES 
OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา 
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เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารดว้ยเมนูบุฟเฟตช์าบูหมู น า้ซุปตน้ต ารบั 
บา่ย  น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาท
โดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั
ปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
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มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดัง อคิควิซัง ทัง้ทจีะพลาด
กับเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดยั้งไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจาก
รา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตัวซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนื้อครมีเนียนนุ่ม
ละมุนลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่
ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กันดกีับชาเขยีวกอ่นจะ
หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่น 
จากนั้นน าท่านชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้ง
ในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองค์สดุทา้ยของ
เกียวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็น
สถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่
เคยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้ีสีตามธรรมชาตกิ็หันมาทาสีเป็นครัง้แรกเมื่อกา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของ
พระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญไ่ดโงะคเุดง็ 
(ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้่องเรอืและเดนิเล่นไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและ
บันไดมังกร  
 

 
 

น าท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรยี์ 
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท่้านไดส้มัผสั
กับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดื่มและชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายในบรรดาชน
ชัน้สงูในประเทศญีปุ่่น จากนัน้อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 
จากนั้น  น าท่ าน เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นน าท่ านชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 
Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเทีย่วได ้
ตลอดทัง้ปี  ในชว่งฤดูใบไมร่้วงตลอดจนถงึปลายฤดูหนาว  จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ  
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เนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงค์แสงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน ้า (Water Illumination)  **อสิระ
อาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม นาโกยา่  – หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ - ทาคายามา่ - สะพานนาคะบาช ิ- ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคายามา่ – เขตเมอืง
เกา่ซนัมาชซิจึ ิ- ออิอน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแร 
น าท่านสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ” หมู่บา้นทีไ่ดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะได้
พบกบับา้นในแบบกสัโชสคึุร ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่า พนมมอื ตาม
รูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถ
รองรับหมิะทีต่กมาอย่างหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ี
 

 

เท ีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
ท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาคายาม่า จังหวัด “ฮดิะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงาม ผูค้นที่เป็นมติร น า

ท่านเที่ยวชม เมืองที่ไดช้ือ่ว่า“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารักตัง้อยู่ในหุบเขาทียั่งคงดูแลวัด ศาลเจา้ แม่น ้า 
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สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ย่างลงตัว จากนั้นน าท่านถ่ายภาพประทับใจกับ 

สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืงเกา่แห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญีปุ่่น

ดัง้เดมิ จนกลายเป็นอกีจุดหมายปลายทางยอดนยิมส าหรับเหล่านักท่องเทีย่วทีต่อ้งการสัมผสัเสนห่แ์บบญีปุ่่นๆท่ามกลาง

ธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเด่นจากสทีีแ่ดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดทีส่ังเกตไดง้่าย อกีทัง้สะพานแห่ง

นี้ยังถอืเป็นสัญลักษณ์ทีส่ าคัญจุดหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนที่จะมซีากุระบานสะพรั่งอยู่

รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะยอดนยิมแห่งหนึง่ของเมอืงทาคายาม่าเลยทเีดยีว 

 
 
น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมือ่ครัง้อดตี ทีท่ าการเกา่เมอืงทาคายามา่ ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว่้าราชการ
จังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาว่า ในสมัยเอะโดะ หรอืกว่า 300 ปีทีแ่ลว้ เป็นที่
ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวที่ขา้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณไต่สวน
พจิารณาคด ีหอ้งขังนักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน  
 

 
น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมอืงแบบญีปุ่่นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทียั่งคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีกอ่น ใหท้่าน

ไดเ้ลือกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมโิสะชรุิ ตุ๊กตาซารุ
โบะโบะ ซึง่เป็นตุ๊กตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น   
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จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้ ใหท่้านไดเ้ลือกทาน หรือเลือกซือ้สนิคา้ที่
เป็นแบรนดญ์ปุ่ีน อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากท่านใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขียว
สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ี่ไดเ้ลย **อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที ่  โรงแรม HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่       ลานกจิกรรมหมิะ – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ-  สนามบนิคนัไซ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้ใหท้่านไดส้นุกสนานไปกับลานกจิกรรมหมิะ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเล่นไมก้ระดานเลือ่นไดต้ามอัธยาศัย ณ 
ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ ึง่เป็นสว นสนุกขนาดใหญ่ มกีจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย เป็นลานสกทีีม่ชีือ่เสยีงท่านจะ
ไดส้นุกกับลานหมิะขาวโพลน ท่านทีส่นใจจะเชา่อุปกรณ์เครือ่งเล่นสามารถตดิต่อหัวหนา้ทัวรล์่วงหนา้ ราคานีไ้มร่วมคา่
เขา้ , ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสก ีสโนวส์เลด และครูฝึก ประมาณ 5,000-15,000 เยน (ลานสกจีะเปิด
ใหบ้รกิารหรอืไม ่ขึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ)  
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หมายเหตุ : กรณีลานสกปิีดให้บรกิาร ขอสงวนสทิธิน์ าท่านเดนิทางสู่ น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบ
ของ ปราสาทโอซากา้ (ไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) ซึง่ถือไดว่้าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิง่ใหญ่และชม
นทิรรศการทีจั่ดแสดงอยู่ภายใน ซึง่เล่าถงึความเป็นมาของปราสาท รวมทัง้ประวัตแิละขา้วของเครือ่งใช ้ต่างๆของโชกนุ 
ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสั่งใหก้อ่สรา้งปราสาทแห่งนี้   

เท ีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมืองโอซากา้ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้เครื่องส าอางค ์อาหารเสรมิ เครื่องประดับคุณภาพดทีี่
รา้นคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีย่าน ชนิไซบาช ิ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไป
กับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิ
ชัน้น าแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะประดับประดา
รา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็น
ทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มา
ใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่นน่ันเอง 

 
 
 (อสิระอาหารกลางวนั และอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิงสนิคา้) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีห่า้  กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 
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03.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญห่อ้งละ 
2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

04 – 08 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

05 – 09 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

07 – 11 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

14 – 18 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

19 – 23 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

20 – 24 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

21 – 25 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

 
 

** บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 
** ราคาเด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 30 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น
การเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วันกอ่นการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ เพราะว่า
ทางบรษัิทไดท้ าการจ่ายค่าตั๋วไปใหก้ับการสายการบนิเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรท์ุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่
ตัวท่านเอง  

กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก
ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้ค่าภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ ค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
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หมายเหตุ 1.  ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีันดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2.  คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ท ีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เช่น เงนิสด บตัรเครดติ) 

3. ชือ่ ท ีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.   ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการท าวีซา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจน
ซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชีือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารที่ช าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 
2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 



 

ทวัร์ญี่ปุ่ น โอซากา้ เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซากา้ สโนวเ์ยน็ฉ ่า] 5D3N (XJ) 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 
เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ 
ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ 
อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศญีปุ่่น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข่ เนื้อสัตว ์ไสก้รอกฯ 
เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

 

 

 


