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 TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER  
6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน คาํ โรงแรมทพีัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – นาโกย่า  

(สนามบนิชูบุเซ็นแทร)์ (TG644 00.05 – 07.30) 

    

 

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – เมืองกิฟุ – รา้นมีด Hamono-

ya Sansu  – เมืองกโุจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑก์ุโจฮะจิมงั – เมืองทา

คายาม่า – แช่นาํแรธ่รรมชาติ 

✈ 🍽 🍽 

HIDA PLAZA HOTEL  

หรือเทียบเท่า [♨] 

 

ตลาดเชา้ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซนั

มาซ ิซูจิ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดบั

ไฟ Nabana no sato Winter Illumination 
🍽 🍽 🍽 

THE B NAGOYA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 

กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – 

วดัคินคะคุจิ – ศาลเจา้ฟชิูมิอินาร ิ– โอซากา้ – ชอ้ปปิงโดตงโบร ิ– 

ชอ้ปปิงชินไซบาชิ 
🍽 🍽 อิสระ 

OSAKA FUJIYA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาวน ์– โกเบ ฮารเ์บอร์

แลนด ์– รงิคก์ ุพรีเมียม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอล ์ 🍽 อิสระ อิสระ 

KANSAI 

WASHINGTON 

AIRPORT  

 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 

(TG623 11.00-15.40) 
🍽 ✈  

 

Hi light 
งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination | เมอืงเก่าทาคายาม่า LITTEL KYOTO ซันมาจซูิจ ิ|  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | กิจกรรมลานสกี | วัดคนิคะคุจ ิ| ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ช้อปปิงจุใจ ยา่นดัง อาท ิโดตงโบริ ชินไชบาช ิ 

ไชน่าทาวน ์ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท ออิอน มอล ์| พักออนเซน  คืน 

ราคาแนะนาํเพียง 54,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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โปรแกรมการเดินทาง 

วันที 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกยา่ (สนามบินชบูุเซ็นแทร)์  

(TG644 00.05 – 07.30) 
21.00 น. พรอ้มกนัทีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าท ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันท ี   

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – เมืองกิฟุ – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – 

เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑกุ์โจฮะจิมัง – เมืองทาคายาม่า – แช่นําแร่

ธรรมชาติ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิชูบุ เซน็แทร ์ประเทศญีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทียวบนิที TG 644 (สายการบนิมีบริการ

อาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

07.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิชูบุ เซ็นแทร ์ประเทศญีปุ่ น (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)ผา่นขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สาํคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นาํอาหารสด จาํพวก เนือสัตว ์พชื ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญปุ่ีนหากฝ่าฝืนมโีทษจับปรับได้] 

 ร้านมดี Hamono-ya Sansu เป็นรา้นทีเครืองมีดตน้ตาํหรบัของเมืองเซกิ ซงึมีประวตัิยาวนานกว่า  ปี สถานทีทีผลิตมีด

ไดค้มสุด ๆ อีกทงัยังเป็นเมืองทีมีชือเสียงเรืองการตีดาบญีปุ่ นอย่างดาบเซกิ สาํหรบัทีรา้นซนัชูนีมีเครืองใชข้องมีคมต่างๆ 

มากมายกว่า ,  ชิน ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งกิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดสาํหรบั

ทาํครวัหลากหลายรูปแบบทีช่วยใหก้ารเตรียมวตัถุดิบของคุณง่ายยิงขึนอกจากนียังมีดาบญีปุ่ น ขนมและเครืองดืมเย็นๆ 

จาํหน่ายอีกดว้ย พรอ้มทงัสามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวชิาอไิอกิร ิไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามูไรฟันฉับเดียว

ตน้ไผ่ขาดเป็น  ท่อน!! 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองกุโจฮะจมัิง เมืองทีหลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดีต กโุจฮะจิมงัมีรางนาํจาํนวนมากจนถูกเรียกว่าเป็นเมือง

แห่งสายนาํ ซงึจะไดย้ินเสียงนาํไหลสะทอ้นไปทวัทงัตวัเมือง ดว้ยบรรยากาศทีทาํใหห้วนนึกถึงอดีตนนั ทาํใหท้งัเมืองเสมือน
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กบัเป็นอีกโลกหนงึก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ย่างแน่นอน 

 
 พิพิธภณัฑก์ุโจฮะจมิัง ฮาครุนัคงั ทีรวบรวมเสน่หข์องเมืองกุโจฮะจิมงัเอาไว ้นกัท่องเทียวสามารถเรียนรูวิ้ธีการร่ายราํกุโจ

โอโดร ิซงึเป็นการรา่ยราํประจาํเมืองทีในทุกช่วงฤดูรอ้นจะมีการจดัเทศกาลการร่ายราํสุดยิงใหญ่ 1 ใน 3 ของญีปุ่ นขนึ โดย

จะจดัต่อเนืองกนัถึง 33 คืน ตงัแต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนกนัยายน นอกจากนียงัมีโซนเรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละ

การรา่ยราํจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ิด รวมถงึจดุจาํหน่ายขนมและของฝากประจาํเมืองกุโจอีกดว้ย 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพัก  เดินทางเขา้สู่ทีพกั HIDA PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทียบเทา่ 

หลังมืออาหารคาํ ให้ทา่นไดผ่้อนคลายกับการแช่นาํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปุ่ีน 

วันท ี  

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato 

Winter Illumination 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ตลาดเช้าทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซือเลือกชมผักสดผลไมห้ลากหลายชนิดอาหารพืนเมืองทีนาํมา

ปรุงสดๆสะอาด และยงัมีเสือผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเล่นของทีระลึกของพืนเมืองต่างๆมากมาย 

 ทว่ีาการอาํเภอเก่าทาคายาม่า ซงึเป็นจวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทีทาํงานและทีอยู่อาศยัของผูว่้าราชการจังหวดัฮิ

ดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

 



 

   
   
   
                                                                                                                                                                                          หนา้ 5 จาก 14 
 

 ถนนสายซันมาจิ ซูจ ิเป็นย่านเมืองเก่าทียงัคงอนรุกัษบ์า้นเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตวัเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคนูาํและถนน 3 สายเล็กๆ ทีมีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซงึในช่วงทีไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซือสินคา้

พืนเมือง ของทีระลกึ รวมทงัสาเกทีขนึชือดว้ย คนทีอาศยัอยู่แถวนี ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของต่างๆ (traditional shop)

เพือรบันกัท่องเทียว และยงัมีการขายสินคา้พืนเมืองหลายอย่าง เช่น เกียะ กระดาษญีปุ่ น (washi) ของทีระลึก ชาม ตุ๊กตา 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซงึเป็นหมู่บา้นทียงัคงอนรุกัษบ์า้นสไตลญี์ปุ่ นขนานแทด้งัเดิมและไดร้บัเลือกจากองคก์ร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะทีตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดดี้และ

รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลนี์ว่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกวา้ง 10 เมตร 

 
 จากนันเดินทางต่อสู่ นาโกย่า เป็นเมืองทีมีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ทีสุดใน ภูมิภาคจูบ ุซงึอยู่ตรงกลาง

ของประเทศญีปุ่ น มีสถานทีท่องเทียวมากมาย ทงัสถานทีท่องเทียวทางประวตัิศาสตร ์และสถานทีท่องเทียวทางธรรมชาติ 

 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบัไฟทีสุดอลงัการของญีปุ่ น โดยมีไฮไลทคื์อ “อโุมงคไ์ฟดาวลา้น

ดวง” วิวดอกไมน้านาพนัธุ ์ซึงดอกไมเ้ป็นสิงดึงดูดใจหลกัของงานประดับไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้

และตน้ไมห้ลายๆพนัธุ ์ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ทีมีดอกไมเ้พียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรงั

ตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษมี์พนัธุไ์มที้ปลกูในกระถางทงัสวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 
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คาํ  รับประทานอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร 

ทีพัก  เดนิทางเข้าสู่ทพีัก THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท ี  กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิงโดตงโบริ – ช้อปปิงชินไซบาช ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณค์วามสนุกสนานกบั กิจกรรม ณ ลานสกี Biwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) นาํท่าน

นงักระเชา้ขึนสู่ลานสกี โดยท่านจะไดอิ้สระเพลิดเพลินไปกบัหิมะขาวโพลน พรอ้มถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนุกไป

กบัการลองเช่า “ถาดเลือนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวรน์ีไม่รวม ค่าเช่าเครืองเล่นทุกชนิดและชุดสาํหรับเล่นสก ี

อุปกรณ ์Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณก์ารเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัทีรูจ้กัมากทีสุดวดัหนงึในประเทศ

ญีปุ่ น สรา้งเมือปี พ.ศ.  ในอดีตพลบัพลาหลงันีเคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.  โดยพระภิกษุทีบวชอยู่ในวดั ซงึ

ศาลาสีทองทีเห็นในปัจจุบนัเพงิไดร้บัการแปะผนงัทองไปเมือปี พ.ศ.  ทีผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระ

นาํอย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี  ชัน โดยชันแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชันทีสองเป็นแบบบา้น

ซามูไร ส่วนชนัทีสามเป็นแบบวดัเซน มีตาํนานเกียวกบัการต์นูเรืองอิกคิวซงั ว่าวดันีเคยเป็นทีพาํนกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิ

มิซ ึผูที้ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรืองอคิิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จาํลองเรืองราวเหตุการณข์องศาลา

ทองในวดันีใหเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนทีจะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจ ิ
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 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิงจอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ทีมีความสาํคญัแห่งหนงึของเมืองเกียว

โต มีชอืเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงทีเรียงตวักันขา้งหลังศาลเจา้จาํนวนหลายหมืนตน้จน

เป็นทางเดินไดท้ัวทังภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ทีผูค้นเชือกันว่าเป็นภูเขาศักดิสิทธ ์โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตาม

ความเชือของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ ์การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิงจอก

เป็นสตัวค์ู่กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงรา่งเป็นจิงจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปันจิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนี

มีความเก่าแก่มากถูกสรา้งขนึตงัแต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ.  หรือกว่าพนัปี

มาแลว้ อีกทงัทีแห่งนียงัไดเ้ป็นส่วนหนงึของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เรือง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 
 ช้อปปิงย่านโดตงโบริ (Dotombori) เป็นหนึงในย่านบันเทิงยามคาํคืนทีโด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร

มากมายทีเปิดใหบ้ริการ  ชวัโมง ถนนแห่งนีจะเลียบริมคลองโดตงโบริและยงัมีทงัรา้นคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย 

ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามปา้ยรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิงกูลิโกะ (Glico Running Man 

sign) และปคูานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซากา้ แถมยงัเชือมต่อกับ ย่านชินไซบาช ิ

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิงทีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยรา้นค้าปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้น

เครืองสําอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือผ้าสตรีทแบรนด์ทังญีปุ่ นและ

ต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทกุอย่างทีตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี 
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คาํ  อิสระรับประทานอาหารคาํ ณ แหล่งช้อปปิง 

ทีพัก   เดนิทางเข้าสู่ทพีัก OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันท ี  โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาวน์ – โกเบ ฮาร์เบอรแ์ลนด ์– 

ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอล ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) ซึงอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหนึงใน  เมืองใหญ่ของประเทศญีปุ่ นทีน่าดึงดูดใจ

สาํหรบันกัท่องเทียว โดยทีท่าเรือโกเบนนั ในยุคศตวรรษที 19 ก็เป็นหนงึในท่าเรือทีเปิดทาํการคา้ขายกบัต่างประเทศเป็น

ครงัแรกอีกดว้ย เดินเล่นย่านคิตาโน๊ะ (Kitano Ijinkan) เป็นย่านทีมีกลินอายของ  วฒันธรรมอย่างชัดเจน ปัจจุบนั

ยงัคงมีบา้นสไตลย์โุรปอยู่หลายหลงั โดยบางหลงัไดมี้การปรบัพืนทีภายในบา้นใหเ้ป็น พพิิธภณัฑ ์บา้งก็ปรบัใหเ้ป็นแกลเลอ

รี ส่วนสถานที ทีคนนิยมมาเยียมชมคือ Weathercock House อาคารทรงยุโรปทีมีกงัหนัลมไก่ อยู่บนหลงัคา โดยสถาน

ทีนี ไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นสมบติัสถานแห่งชาติอีกดว้ย 

 นานกิงมาจ ิ(Nankinmachi) ย่านไชน่าทาวนข์องเมืองโกเบ และถือเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนทีใหญ่ทีสุดในภูมิภาคคนัไซ 

โดยทีย่านนีไดเ้ติบโตมาจากชาวจีนผู้เข้ามาทาํการคา้ในช่วงทีญีปุ่ นเปิดประเทศในปี  ปัจจุบนันีเป็นแหล่งการค้า

สาํคญัทีจะมีสินคา้จากเมืองจีนเขา้มาขายมากมาย เช่น ผกัดอง เสน้บะหมี ผลไม ้ฯลฯ รวมถึงรา้นอาหารจีนอนัเลิศรส ก็ตงั

เรียงรายอยู่ ณ จดุนีอีกดว้ย  

 
 ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) ตงัอยู่ทีบริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านทีรวมทงัแหล่งช็อปปิงและความ

บนัเทิงทีหลากหลายทีโด่งดงัมากๆ มีทงัรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซงึเป็นจุดนดัพบทีนิยมของชาวเมือง 

โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมนาํเพือชืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนียังมีโรงภาพยนตร ์และรา้นอาหาร

ตงัอยู่ในบริเวณโกดังอิฐโบราณทีรีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษที 19 อีกดว้ย บริเวณนีมีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไม่ว่าจะเป็นหา้ง 



 

   
   
   
                                                                                                                                                                                          หนา้ 9 จาก 14 
 

 

  

Umie Mosaic ตงัอยู่ริมนาํ ภายในมีร้านคา้เล็กๆขายเสือผา้ และรา้นอาหารทีสามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนียงัมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขนึไปชมววิบนชิงชา้สวรรคที์ตงัอยู่หลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปปิง 

 ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ ทีมีการออกแบบใหดู้เหมือนกบัรีสอรท์โดย

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตันอนัมีประวตัิศาสตรข์องอเมรกิาและมีรา้นคา้ถงึ  รา้นทีพรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้

ไปเลือกซอืของ ทงัสินคา้แบรนดเ์นมของญีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 

Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 
 ชอ้ปปิงต่อที ห้างอิออน มอลล ์ (Aeon mall) ใหท้่านไดซ้อืของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจ ิ เบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น  เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง  เยนเท่านนั 

คาํ  อิสระรับประทานอาหารคาํ ณ แหล่งช้อปปิง 

ทีพัก   เดนิทางเข้าสู่ทพีัก KANSAI WASHINTON AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันท ี  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-

15.40) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

08.00 น. สมควรแก่เวลาเดนิทางนาํทา่นเดนิทางสู่สนามบนิโอซาก้า 

09.00 น นาํทุกท่านทาํการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพอืเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทียวบนิที TG623 (สายการบนิมีบริการอาหารและเครอืงดมืบนเครือง) 

15.40 น. เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทวัรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หวัหน้าทวัรท์ดีูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ทา่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงอืนไขการให้บรกิาร 

1.อัตราคา่บริการนีรวม 

  ค่าตวัเครืองบนิไป-กลบั พร้อมกันทงัคณะ      ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ 

  ค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งทีมี      ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 

  ค่านาํหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน  ก.ก.    ค่ารถรบั-ส่ง และนาํเทียวตามรายการ 

  ค่าทพีกัตามทีระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)    ค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ 

  ค่าประกนัอบุตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1 ค่าตัวโดยสารเครืองบนิ ไป-กลบั ชนัประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนาํมนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับ ตัวเครอืงบิน 

- กรณีทีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลียนระดบัชนัทีนงั จาก ชนัประหยดั (Economy Class)  

เป็นชนัธรุกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องดาํเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง  วัน 

และ หากมีต้องการชาํระเงินเพืออัพเกรดทนัีง ต้องดาํเนินการทีเคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 

เท่านัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  

หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีสายการบนิ  

และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิมเติมก่อนออกตวัโดยสาร  

- การจดัทีนงับนเครืองบนิ  จะเป็นไปตามทีสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษิทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อย่างใด  

TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER 6 วัน คนื โดยสายการบนิไทย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ทา่น 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดยีว 

ท่านละ 
ไม่รวมตัว 
ท่านละ 

11 – 16 ม.ค.  54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 34,900.- 

18 – 23 ม.ค.  54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 34,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีรวมรายการทวัร ์ตัวเครอืงบนิ  ไม่มีราคาเดก็ เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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- ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารเครืองบนิภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษัทฯล่วงหนา้ทุกครงั  เพือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแน่นอนหรอืไม่  มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตัวไปแลว้   

1.2 ค่าทพีัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับ โรงแรมทพีัก  

- เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 

Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชนัเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีทีท่านจองหอ้งพักแบบ 

TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ทีนอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการจัดหอ้งพกั

แบบ แยก 2 หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซงึเป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึนมาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ 

ในการปรบัเปลียน หรือ ยา้ยเมือง เพือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทที่องเทยีว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4 เจา้หน้าทบีริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 

1.5 ค่านาํหนักสัมภาระ (รวมในตัวเครอืงบนิ) โดยทวัไป 23 กิโลกรมั 

1.6 คา่ประกันวินาศภยัเครืองบิน ตามเงือนไขของแต่ละสายการบนิทีมกีารเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพมิเติมเรืองสัมภาระ  

         -     สาํหรบันาํหนกัของสมัภาระทีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครืองบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(สาํหรบัผูโ้ดยสารชนัประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บค่าระวางนาํหนกัเพิมเป็นสิทธิของสายการบนิ 

ทีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งชาํระในส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม)   

         - สาํหรบักระเป๋าสมัภาระทีทางสายการบินอนญุาตใหน้าํขึนเครอืงได ้ตอ้งมนีาํหนกัไมเ่กิน  กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนติเมตร (18 นวิ) 

- กรณีทีตอ้งเดินทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นาํหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้ทงันีขึนอยู่กบั 

ขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ่้ายทีสมัภาระนาํหนกัเกิน (ท่านตอ้งชาํระใน

ส่วนทีโดนเรียกเก็บเพิม) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.7 ค่าประกันอุบัตเิหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหตุ 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตุ วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุสุขภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิมเติมกบัทางบรษิัทได ้ 

เบียประกนัเรมิตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษมีูลค่าเพมิ 7% (เฉพาะค่าบริการ)  

 

อัตราคา่บริการนีไม่รวม 

1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสันใน 

ประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรฐับาลญีปุ่ นประกาศใหก้ลับมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิมในการขอวีซ่าตามที 

สถานทตูกาํหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทนีอกเหนือทีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า

พาหนะต่างๆ ทีไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทงัค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระทีมีนาํหนักเกินกว่าทีสายการบินนนัๆ กาํหนด หรือสมัภาระใหญ่

เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีนาํมัน ทสีายการบนิเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทัฯ ไดอ้อกตวัเครืองบนิไปแลว้ ซงึลกูคา้ตอ้งชาํระส่วนต่างเพิม 

4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น ซึงต้องชาํระ ณ วันเดนิทางทสีนามบินต้นทาง  

สาํหรบัส่วนทีเพมิเติมแก่หวัหนา้ทวัรที์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึนอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 

5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง

ญีปุ่ น 

 

เงอืนไขการจอง การชาํระเงิน และการยกเลิก 
1.  การทาํการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

      1.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากทาํการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษทัฯ 

     กรณีลูกค้าทาํการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จาํนวน  

     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธิสาํรองทีนงั เมือมกีารชาํระมดัจาํ เท่านนั 

      1.2 กรุณาชาํระค่าทัวรส์่วนทีเหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชาํระตามทีกาํหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย

อตัโนมติั ไม่มีเงือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ิทธิการจองแก่ลกูคา้ท่านอนืทีอยู่ลาํดบัถดัไป   

     1.3 เมือชาํระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งสาํเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชือพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทังส่งรายชือสาํรองที

นัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื์อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเทียวทรปิใด วนัทีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์

โทร // หากไม่ส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ

สะกด ชือ-นามสกลุ และอืนๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครืองบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดอืนขึนไป 

และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างตาํ 2 หน้าหากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

**การติดต่อประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งทาํในวันเวลาทาํการของทาง บริษัท ดงันี วนัจนัทร ์

ถึงศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านนั นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์รฐับาลประกาศในปีนนัๆถือว่าเป็นวนัหยุดทาํการของ

ทางบรษัิท  

** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพือผลประโยชนส์ูงสุดในการใชบ้รกิารของท่าน เนืองจาก เมอืท่านชาํระเงินครบ

จาํนวนหรอืมดัจาํบางส่วนแลว้ ทางบรษิทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขการบริการและขอ้ตกลงต่างๆทีได ้ระบไุวท้งัหมดในโปรแกรมการเดินทาง

นนัๆ 

 

เงอืนไขการยกเลิก 

กรณีทีนกัท่องเทียวหรือตวัแทนจาํหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นกัท่องเทียวหรือตวัแทนจาํหน่าย(ผูมี้ชือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซน็เอกสารการยกเลิกทีบรษัิท อย่างใดอย่างหนงึ เพอืเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น

ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเทียวหรือตวัแทนจาํหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือตัวแทนจาํหน่าย (ผูมี้ชือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนทีบริษัท อย่างใดอย่างหนงึ เพือทาํเรืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ

อาํนาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารทีตอ้งการให้นาํเงินเข้าให้

ครบถว้น โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก ์เรือง หลักเกณฑเ์กียวกับการ

กาํหนดอตัราการจ่ายเงนิค่าบริการคนืให้แก่นักท่องเทียว พ.ศ. 2563” ดงัน ี
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจาํนวนทีนงัของสายการบินได ้15% ของจาํนวนผูเ้ดินทาง (ตาม

เงอืนไข ของสายการบนิไทย ตอ้งจ่ายค่าตวัเครอืงบินเต็มจาํนวน ก่อนเดินทาง  วนั) 

4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจาํนวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงเพือการเตรยีมการ

นาํเทียว ทงัหมด เช่น ค่ามดัจาํตวัเครือง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 

4.3 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดนิทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์งัหมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงเพือการ

เตรียมการนาํเทียว ทงัหมด เช่น ค่ามดัจาํตวัเครือง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 

4.4 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ ไม่คืนเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเทียวตามขอ้กาํหนดดา้นบน ซึงมีการหกัเงินในบางส่วนนนั เนืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายทีไดจ่้ายจริงเพือการ

เตรียมการจัดนาํเทยีวไปแลว้ เช่น การมดัจาํทนีงับตัรโดยสารเครอืงบิน  การจองทีพกั  และ คา่ใชจ่้ายทจีาํเป็นอนืๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจาํทีนงักบัสาย

การบินและค่ามดัจาํทีพกั รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดทีชาํระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก

ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบริษัทได้โฆษณาไว้  ซึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน

ค่าบริการตามทีลูกค้าได้ชาํระมาแล้ว เต็มจาํนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี

ถ้วนก่อนการจองทวัรทุ์กครัง เพอืประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.5 กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงักรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทวัรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

** สําคัญ !! บริษัททาํธุรกิจเพอืการท่องเทยีวเท่านนั ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขนัตอนการผ่านการ

ตรวจคนเขา้เมือง ทงัไทยและญีปุ่ น ขึนอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ทีเท่านนั ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 

ทางมคัคุเทศก์ไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้งัสนิ ** 

4.7 เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมดัจาํคืน ไมว่่ากรณีใดๆ ทงัสิน 

 

หมายเหตุ  

1. จาํนวนผู ้เดินทางตอ้งมีขันตาํ 10 ท่านขึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะนนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางและเลือนการเดินทางไปในวนัอืน

ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมเพือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที

จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  

2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรบัขึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 

โรคระบาด, การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตุจาก

ความประมาทของนกัท่องเทียวเอง 

6.เมือท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทงัหมด  

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ

เปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงนิสกุล (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

8. อตัราค่าบรกิารนีคาํนวณจากอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันนั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิในการปรบั

ราคาค่าบรกิารเพิมขนึ ในกรณีทีมกีารเปลียนแปลงอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตวัเครืองบนิ ค่าภาษีเชือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการ
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บนิ การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ 

9. การบรกิารของรถบสันาํเทียวญีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ   ชวัโมง มิอาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนันๆ เป็นหลกั  จงึขอสงวนสิทธิในการปรบัเปลียนเวลา

ท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง  อกีทงัโปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทงันีเพือ

ความปลอดภยัของนกัท่องเทียวเป็นสาํคญั 

10. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้ อาํนาจของ

บรษัิทกาํกบัเท่านนั 

 

รายละเอียดเกียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูที้ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสันในประเทศญีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวัตถุประสงค์

เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขันตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิ

ในการเขา้ ประเทศญีปุ่ น 

** เอกสารทีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  

1. ตวัเครืองบินขาออก จากประเทศญีปุ่ น   

2. เอกสารชือโรงแรมทีพกัตลอดการเดินทาง ( ทงั  อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ัดเตรียมใหก้ับลูกคา้ แต่ทงันีขึนอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ

คนเขา้เมืองของญีปุ่ น อีกครงั)  

3. สิงทียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกิดขึนระหว่างทีพาํนกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทที์ติดต่อไดร้ะหว่างทีพาํนกัในประเทศญีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอืนๆ) และกาํหนดการเดินทางระหว่างที

พาํนกัในประเทศญีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญีปุ่น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดินทางอเิล็กทรอนิกสที์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถงึวนัเดินทางกลับ 

2. กิจกรรมใดๆ ทีจะกระทาํในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิงทีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพือการพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน  วนั 

4. เป็นผูที้ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิทีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจะนาํติดตวัขนึเครืองบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน  มิลลิลิตรต่อชิน และรวมกนัทุกชินไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซงึมซิีปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ทีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอก็ซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อได้

ท่านละ  ใบเท่านัน ถา้สิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าทีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หน้าทีโหลดใตท้อ้งเครืองบิน

เท่านนั  

2. สิงของทีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโหลดใตท้อ้ง

เครืองบนิเท่านนั  

3. ประเทศญีปุ่ น มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑที์ทาํมาจากพืช และเนือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพือเป็น

การป้องกนัโรคติดต่อทีจะมาจากสิงเหล่านี หากเจา้หนา้ทีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราทีสูงมาก 

 


