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OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI SNOW 6D4N 

โดยสายการบินไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวัน คาํ โรงแรมทีพัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 

(TG622 23.59-07.20) 

    

 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ – ปราสาทโอ

ซากา้ – ชอ้ปปิง ชินไซบาชิ โดตงโบร ิ- เมืองนาโงย่า  ✈ 🍽 🍽 

THE B NAGOYA 

HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – 

LITTLE KYOTO ซนัมาซ ิซูจิ  – แช่นาํแร่ธรรมชาติ  🍽 🍽 🍽 
MATSUMOTO 

HOTEL [♨] 
 หรือเทียบเท่า 

4 

ปราสาทมตัสึโมโตะ -  กระเชา้คาจิ คาจิ ROPEWAY －สมัผัส

ลานสกี - งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชนั - เมือง

โตเกียว 

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI INN 

TOKYO  HOTEL 

 หรือเทียบเท่า 

5 

อิสระช้อปปิงในโตเกียว หรือ เลือกซือทัวร ์ธีมพาร์กมูมิน ตัว

การต์นูสดุน่ารกัสไตลน์อรด์ิก ทีจังหวดัไซตามะ หรือเลือกซือทวัร์

โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์(เดินทางโดยรถไฟ) 
🍽 อิสระ อิสระ 

NEW OTANI INN 

TOKYO  HOTEL  

 หรือเทียบเท่า 

6 
วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพฯ 

(สนามบนิสวุรรรภมูิ) (TG  . - . ) 
🍽 อิสระ ✈ 

 

 เส้นทางการเดินทาง 

Hi light 
ช้อปปิง  เมืองดังโอซาก้า โตเกียว ชนิไซบาช ิโดตงโบริ ชนิจูกุ | หมู่บ้านชริาคาวาโกะ | ทาคายาม่า จนิยะ |  

LITTLE KYOTO ซันมาซ ิซูจ ิ| ปราสาทมัตสึโมโตะ | กระเช้าคาจ ิคาจ ิROPEWAY | กิจกรรม ลานสก ี|  

งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อลิลูมิเนชนั | วัดนาริตะซัง | พักโตเกยีว  คนื | พักออนเซ็น  คืน 

ราคาแนะนาํเพียง 52,900.- 
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โปรแกรมการเดินทาง  

วันท ี1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมู)ิ – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ)  

(TG  . - . ) 
20.00 น. พรอ้มกนัทีสนามบนิสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าท ีใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทียวบนิที TG 622 

(สายการบินมีบริการอาหารและเครอืงดมืบนเครือง) 

วันท ี2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิง ชินไซ

บาชิ โดตงโบร ิ- เมืองนาโงย่า 

07.20 น. เดินทางถงึ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สาํคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จาํพวก เนือสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยช ิไทฉะ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจา้ขนาดใหญ่ทีมีชือเสียงของเมืองโอซากา้

เป็นหนึงในศาลเจ้าทีมีความเก่าแก่มากของญีปุ่ น สาํหรับตัวอาคารหลักของศาลเจ้าทีเห็นในปัจจุบันนันภายในเป็นที

ประดิษฐานเทพเจา้คามิทีคุ้มครองนักเดินทางและชาวเรือ ซงึจะมีประชาชนเดินทางมานมัสการในช่วงวนัขึนปีใหม่เป็น

จาํนวนมากนอกจากนีทีศาลเจา้สุมิโยชิ ไทฉะ ยังมีสะพานโค้งสีแดงซงึมีชือว่าโซริฮาชิหรือทีเรียกอีกชือหนงึว่า ไทโกะบาชิ 

โดยวิวของสะพานทีสะทอ้นกบัผิวนาํนนัไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น  ใน  วิวทีสวยทีสดุของภมูิภาคคนัไซ 

 
 นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) สถานทีท่องเทียวยอดนิยมเมือมาเยือนยังเมืองโอซาก้าทีมีชือเสียง

ระดับประเทศ ดว้ยความกวา้งใหญ่ของตัวปราสาททีมีถึง  ชนั ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหิน คูนาํ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ แต่

เดิมเป็นทีตงัของวดัอชิิยาม่า ฮอนกนัจิ หลงัจากทีถกูโอดะ โนบุนากะทาํลายลง จากนนัประมาณ  ปีในปี ก็ไดมี้การสรา้ง

ปราสาทโอซากา้ขึนทดแทน ผู้สรา้งมีเจตนาใหเ้ป็นดังศูนยก์ลางแห่งใหญ่ของญีปุ่ น จนกลายเป็นปราสาททีมีขนาดใหญ่

ทีสดุของญีปุ่ น แต่หลงัจากทีท่านโทโยมิ ฮิเดะโยชิเสียชีวิตไม่นาน ก็เกิดการเปลียนแปลงขนึจากการโดนโจมตีจากโทคุกาว่า 

มีการปรบัปรุงอีกกีครงั ก็ยงัเกิดฟ้าผ่าทาํใหป้ราสาทไดร้บัความเสียหายอย่างหนัก แต่ดว้ยความตังใจจะอนุรักษส์ิงปลูก

สร้างอันทรงคุณค่าจึงได้มีการบบูรณะมาเรือยๆ จนถึงในปัจจุบันทีมีการสร้างลิฟต์เพืออํานวยความสะดวกให้แก่

นกัท่องเทียวทีมาเทียวชม 
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กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตงัอยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้

แบบดงัเดิมของญีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอืนๆ เรียกไดว้่าเป็น

ศนูยร์วมแทบจะทุกยีหอ้ดงัทวัโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนแีลว้ยงัมีสินคา้จาํพวกอาหารและเครืองดืมหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีให้

เลือกซือเช่นกัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมยัจากแบรนดต์่างๆ แล้วทีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ทีเอา

รา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกนัมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโน

แบบดงัเดิม,อญัมณีเครืองประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหล่งทีตงัของหา้งสรรพสินคา้ชือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้้

อปปิงไดจุ้ใจ และยงัมีสถานทีท่องเทียวสาํคญัๆต่างๆมากมาย 

 
 เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า เป็นเมืองทีใหญ่ทีสุดในภูมิภาคชูบ ุและมีประชากรมากเป็นอนัดับ  ของประเทศญีปุ่ น เป็นเมือง

เอกของจังหวดัไอจิและเป็นหนึงในเมืองท่าหลักของญีปุ่ น ศูนยก์ลางของเขตมหานครทีใหญ่เป็นอนัดับสามของญีปุ่ นที

เรียกวา่ เขตมหานครรชูเกียว ซงึมีประชากรกวา่ .  ลา้นคน 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร 

ทีพัก  นาํท่านเดนิทางเข้าสู่ทพีัก THE B NAGOYA หรือเทยีบเท่า  

วันที 3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO  

ซันมาซ ิซูจ ิ– แช่นาํแร่ธรรมชาต ิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึงเป็นหมู่บา้นทียงัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญี์ปุ่ นขนานแทด้งัเดิมและไดร้บัเลือก

จากองคก์รยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี  โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะทีตกหนกัในช่วงฤดู

หนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์นีว่า“กัสโซ”จะมีความยาว
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ประมาณ  เมตร ความกวา้ง  เมตร 

 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ ทว่ีาการอาํเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ซงึเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นทีทาํงานและทีอยู่

อาศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

ถนนสายซันมาจิ ซูจ ิเป็นย่านเมืองเก่าทียังคงอนุรกัษบ์า้นเรือนสมยัเอโดะกว่า  ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตวัเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคูนาํและถนน  สายเล็กๆ ทีมีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซงึในช่วงทีไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซือสินคา้

พืนเมือง ของทีระลึก รวมทังสาเกทีขึนชือด้วย คนทีอาศัยอยู่แถวนี ดัดแปลงบ้านเป็นรา้นขายของต่างๆ (traditional 

shop)เพอืรบันกัท่องเทียว และยงัมีการขายสินคา้พืนเมืองหลายอย่าง เช่น เกียะ กระดาษญีปุ่ น (washi) ของทีระลึก 

 
คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ทีพัก  นําทา่นเดนิทางเข้าสู่ทพัีก MATSUMOTO HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หลังมืออาหารคาํ ให้ทา่นไดผ่้อนคลายกับการแช่นาํจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ปุ่ีน 

วันท ี  ปราสาทมัตสึโมโตะ - กระเช้าคาจิ คาจิ ROPEWAY - สัมผัสลานสกี - งานเทศกาล

ประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชัน - เมืองโตเกยีว 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 นาํท่านเทียวชมถ่ายรูปดา้นนนอก ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) สรา้งขึนมาราวศตวรรษที  -  ไดร้บัการ

ขึนทะเบียนเป็นสมบตัิชาต ิพืนทีส่วนอืนๆ ภายในปราสาทก็ไดร้บัการขึนทะเบียนเป็นสถานทีทางประวัติศาสตรข์องชาติ 

เป็นป้อมปราการทีตงัตระหง่านนีว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลงัคา  ชัน พืน  ชันทีเก่าแก่ทีสุดทียังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 
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จดุเด่นของปราสาทมตัสโึมโตะอยู่ทีกาํแพงสีดาํของเท็นชุคาค ุเลยมีชือเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงขา้มกบั

ปราสาทฮิเมจิทีมีกาํแพงสีขาว เลยถูกเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินถ่ายรูปปราสาทโดยมี

ฉากหลงัเป็นเทือกเขาแอลป์ 

 
 เดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจโิกะ (Kawaguchi ko) ทีเป็นหนงึในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภูเขาไฟฟจูิ ซงึทะเลสาบแห่งนีเป็น

ทีนิยมสาํหรบันักท่องเทียวไม่ว่าจะเป็นคนญีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มกัจะมาหาทีพักผ่อนในบริเวณนีมากกว่าทะเลสาบที

เหลืออีกสีแห่ง ดังนนัรอบๆ บริเวณนีจึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของทีระลึกมากมาย นาํท่านขึน 

กระเช้าคาจคิาจ ิ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชือมต่อชายฝังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กบั

ดาดฟา้ท่านจะไดช้มวิวใกลย้อด ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) ทีสงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบันาํทะเล ทีมีทศันียภาพ

อนังดงามของทะเลสาบดา้นล่างรวมกบั ภเูขาไฟฟูจิ ทีเป็นแบคกราวน ์

 
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

 สมัผสั ลานสกี ใหทุ้กท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะและเก็บภาพประทับใจ กลับไปอวดคนทางบา้น 

เช่นหากท่านตอ้งการเล่น เลือนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ,์ ชุดสาํหรบัเล่นสกีและเครืองเล่นทุกชนิด ราคาประมาณ -

,  เยน** 

หมายเหตุ: ในกรณีทีลานสกีเข้าไม่ไดเ้นืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมทัวร ์หรือบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิเปลียนโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซงึท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟจูิและเลือกซือของ
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ทีระลึกเกียวกบัภูเขาไฟฟูจิได ้และยงัเป็นจุดถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 จากนนันาํท่านเดินทางสู่ ศูนยจ์าํลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจัดแสดงขอ้มูลการปะทุของภูเขา

ไฟจากทกุมมุโลก มีหอ้งจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสนัสะเทือนในระดับริคเตอรต์่างๆ รวมไปถึงการ

เสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิงกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนนัจะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปปิงสินคา้

ต่างๆมากมายทีเป็นโปรดกัสข์องญีปุ่ น 

 เดินทางเขา้สู่ เทศกาลประดับไฟทีซากามโิกะ อิลลูมเินชัน หนงึในงานประดบัไฟทีใหญ่ทีสดุในคนัโต โดยงานประดบัไฟ

ของจังหวดัคานากาวะนีจัดขึนทีซากามิโกะ รีสอรท์ เพลชเชอร ์ฟอเรสต ์ซงึเป็นรีสอรท์กลางแจง้ทีมีกิจกรรมมากมาย อาทิ

เช่น แคมปิง, บารบ์ีคิว, บอ่นาํพุรอ้น และสวนสนกุทีมีพืนที 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลูมิเนชนั 

ไดร้บัการรบัรองใหเ้ป็นหนงึในสามงานประดบัไฟชนันาํของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินไดท้งักลางวนัและกลางคืน โดย

ทงัสองช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณที์แตกต่างกนั งานเทศกาลนีเป็นทีชืนชอบของนกัท่องเทียวทุกเพศทุกวยั งานนี

ใชห้ลอดไฟ LED ประมาณหกล้านดวง และทอดยาวไปทวัสวนสนุก เพือใหแ้สงสว่างในคาํคืนทีอากาศหนาวเย็น การ

ประดบัไฟจะเริมขึนหลังพระอาทิตยต์กดิน และดึงดูดผูเ้ยียมชมหลายพันคนในทุกปี ตามคาํบอกเล่าของผูค้นในทอ้งถิน

แนะนาํว่าสถานที ทีดีทีสุดในการชมการประดับไฟ คือ พืนทีใกลก้ับชิงช้าสวรรคห์รือจากบนกระเชา้ชิงชา้สวรรค ์คุณจะ

สามารถชมแสงไฟระยิบระยบัเสมือนอยู่ท่ามกลางดวงดาวทีความสูง 370 เมตร 

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ร้านอาหาร 

ทีพัก 
 นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทพีัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 
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วันท ี  อิสระช้อปปิงในโตเกยีว หรือ เลือกซอืทัวร ์ธีมพารก์มูมิน ตัวการต์ูนสุดน่ารักสไตลน์อร์

ดกิ ทจีังหวัดไซตามะ หรอืเลือกซอืทัวรโ์ตเกยีวดิสนียแ์ลนด ์(เดนิทางโดยรถไฟ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระช้อปปิงในโตเกียว ไกดแ์นะนาํท่านเดินทางโดยรถไฟ เพอืไปเทียวย่านดงัในโตเกียวและแหล่งชอ้ปปิง อาท ิ

ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหล่งช้อปปิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศูนยร์วมแฟชนัเก๋ๆ 

เท่ห์ๆ  ของเหล่าบรรดาแฟชนันิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจกูุทีเป็นเหมือนศนูยก์ลางของของย่านนี  

คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านทีเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน

บนัเทิงยามราตรีทีมีรา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) เป็นตน้  

ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหล่งชอ้ปปิงมีสไตล ์ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกบัเหล่าวัยรุ่นญีปุ่ นแต่งตวัคอสเพลย ์สนุกไปกับ

การแต่งตวัเพลิดเพลินเป็นแฟชนัของตวัเองทีมีอิสระในการแต่งตวัน่ารกัหลากหลายสไตลท์งัแนวโลลิตา้สุดคิว แนวกอทิก

สดุเท ่หรือแนวเดคอรา่เก๋ๆ วิกสีสนัโดดเด่นแปลกตา อยากไดเ้สือผา้ ถุงเทา้ เครืองประดบัสวยๆ ตอ้งหา้มพลาดกบัเมืองฮา

ราจูกปุระเทศญีปุ่ น 

ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึงในศาลเจา้ทีโด่งดังในกรุงโตเกียว สรา้งขึนเพือเป็นสถานทีบูชาดวงวิญญาณของ

จกัรพรรดิเมยจิ์และจักรพรรดินีโชเกน ในระหว่างช่วงสงครามโลกครงัทีสอง ศาลเจา้เมจิไดถู้กทาํลายลง แต่ภายหลังไดมี้

การบรูณะและสรา้งขนึมาใหม่จนถึงปัจจบุนั ซงึศาลเจา้นีตงัอยู่ใกลก้บัสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกบัสวนโย

โยกิ (Yoyogi Park) และบริเวณทางเขา้จะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยู่ดา้นหนา้ เมือเดินผ่านเขา้มาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มี

ตน้ไมอ้ยู่มากถงึ 1 แสนตน้ หรือทีเรียกกนัว่า Meiji Jingu’s forest รม่รืนมาก  

ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิง รา้นอาหารทีทันสมัย สถานทีเกียวกับวัฒนธรรม คลับ และอืนๆ อีก

มากมาย นอกจากนันยงัมีสถานทีต่างๆ ทีคนต่างชาติรูจ้ักเป็นอย่างดี อาทิรูปปันฮาจิโกะ สุนขัผูซ้ือสัตยที์กลายเป็นจุดนัด

พบและสถานทีทีหากใครมาเยือนชิบูย่าตอ้งแวะมาถ่ายรูป หา้แยกชิบูย่าทีมีคนเดินสวนกันไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบูย่า

เซ็นเตอรไ์ก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิงแหล่งรวมตวัของวยัรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิงสุด

คกึคกัทีขึนชือเรืองรา้นขายเครืองใชไ้ฟฟ้า ทีมีตงัแต่รา้นเล็กๆ ไปจนถึงศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ เช่น หา้งโยโดบาชิ มลัติมีเดีย 

อากิบะ นอกจากนี ยงัมีรา้นทีเนน้ขายหนงัสือการต์ูนญีปุ่ น แอนิเมชนั และวิดีโอเกมอย่างรา้น Tokyo Anime Center ซงึมี

ทงัส่วนนิทรรศการและส่วนขายของทีระลึก รวมถึงรา้น Radio Kaikan สูง 10 ชนัทีเต็มไปดว้ยของเล่น เกมการด์ และของ

สะสม ใกล้ๆ  กนัยงัมีคาเฟ่ทีพนกังานในรา้นสวมชดุเมดและพ่อบา้นอีกดว้ย 

ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตงัอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 

Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัท่องเทียวชาวต่างชาต ิดูไดจ้ากบรรยากาศการคา้ขายภายในตลาดทีคกึคกัคนเยอะอยู่

ตลอดเวลา จดุเด่นของทีตลาดแห่งนีก็นาจะเป็นสินคา้ทีหลากหลายมากๆมีทงัของสดไปจนถึงขา้วของเครืองใชต้่างๆอย่าง 

เครืองสาํอาง กระเป๋า รองเทา้ เสือผา้ทงัของญีปุ่ น ของนาํเขา้จากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด รา้นขนมของกิน

เล่น ทาโกะยากิยักษ ์โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มุก และรา้นอาหารญีปุ่ น อย่างราเม็ง ซูชิ ขา้วหนา้ปลา

ไหล ในย่านนีเป็นทีตงัของ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคานส์โตรที์เปิดมานานทีสุดในโตเกียว และจัดจาํหน่ายสินคา้ยอดฮิตที

ทุกท่านตอ้งการ โดยจาํหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถัว ผลไมอ้บแหง้) ยา วิตามิน 

เครืองสาํอาง นาํหอม นาฬิกาขอ้มือ เสือผา้กระเป๋าแบรนดเ์นม เครืองใชไ้ฟฟ้า และเฟอรนิ์เจอร ์โดยทีท่านสามารถหาซือ

ของทงัหมดไดใ้นทีเดียว สาํหรบัลูกคา้ชาวต่างชาติ ยังสามารถขอคืนภาษีสินคา้ทุกประเภทไดที้เคานเ์ตอรข์อยกเวน้ภาษี

ภายในรา้น ทาํใหส้ามารถซือสินคา้ไดใ้นราคาทีถกูมากกว่าเดิม นอกจากนี ภายในรา้นยงัมีใหบ้รกิาร FREE WIFI ทกุอาคาร 

และพนกังานทีสามารถสือสารภาษาองักฤษ ภาษาไทยไดค้อยดแูลท่านในระหว่างการเลือกซือสินคา้ ทาํใหต้ึกม่วง ทาเคยะ

เป็นทีรูจ้กัแพรห่ลาย และเป็นรา้นคา้ยอดนิยมในหมู่ลกูคา้ชางต่างชาติเป็นอย่างมาก 
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 หรือท่านจะเลือกซือทัวรธี์มพารก์มูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตลน์อร์ดิก ทีจังหวัดไซตามะ หมู่บา้นมูมิน (Moomin 

Valley Park) ตงัอยู่ทีบรเิวณแถบชายฝังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮนัโนะ (Hanno) จงัหวดัไซตามะ 

(Saitama) เป็นแลนดม์ารก์ใหม่เปิดเมือช่วงวนัที 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจาํลองใหก้ลายเป็นหมู่บา้นมู

มินทีมีทงับา้นสไตลส์งูๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นชือว่า Oshun Oxtra theatre ทีจะมีการแสดงของเหล่ามูมินและผองเพือน

มาใหไ้ดดู้เพลิดเพลินกนั ประภาคารทีสามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได ้และคาเฟ่รา้นอาหารธีมมูนมินสุดคิว หรือ

ถา้อยากหากิจกรรมสนกุๆก็ยงัสามารถเล่น Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมมุทีเคา้จัดไวใ้หเ้ราไดเ้ต็มทีกบัการถ่ายรูป

เหมือนหลุดเขา้ไปในโลกของครอบครวัมูมิน ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินชอ้ปปิงสินคา้มูมินอย่างจุใจ และมีรา้นอาหาร คาเฟ่ธีม

มูมินใหท่้านเขา้ไปนงัชิลรบัประทานเครืองดืมและของหวาน เพิมผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10ปี ท่านละ 350 

บาท (ราคานีรวมค่าเดินทางโดยรถไฟไป-กลบั) [ราคาอาจมีการเปลียนแปลง] 

 

 หรือเลือกซือทัวรเ์สริมโตเกียวดสินียแ์ลนด ์ดสินียซ์ ีเชิญท่านพบกบัความอลงัการซงึเต็มไปดว้ยเสน่หแ์ห่งตาํนานและ

จินตนาการของการผจญภยั ใชท้นุในการก่อสรา้ง  ลา้นเยน โดยการถมทะเล ท่านจะไดพ้บสมัผสักบัเครืองเล่นในหลาย

รูปแบบ เช่น ทา้ทายความมนัสเ์หมือนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บา้น

ผีสิง, ตืนเตน้กบั SPLASH MOUNTAIN, นงัเรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เทียวบา้นหมีพหู,์ ตะลยุอวกาศไปกบั 

BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกบัการต์ูนทีท่านชนืชอบของ WALT DISDEY 

สาํหรับท่านทีเลือกทีจะอิสระในเมืองโตเกียว เพิมผู้ใหญ่ท่านละ ,  บาท / เด็ก ,  บาท [ราคาอาจมีการ

เปลียนแปลง] 
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* เพือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคาํ * 

ทีพัก  นําท่านเดนิทางเข้าสู่ทพีัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันท ี  วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล ์– สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 

(TG  . - . ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวัติศาสตรอ์นัเก่าแก่ มีอายุยาวนาน

มากกว่า ,  ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษที ) ซงึเป็น  ใน  วดัหลกัของลทัธิคนัโตทีไดส้รา้งขนึอทุิศแด่ศาสนาพุทธ

ใหก้บัเทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ วดันีถือไดว่้าเป็นวดัทีศกัดิสิทธิมากทางดา้นการขอพรเรืองความปลอดภัย แคลว้คลาดจากภัย

อนัตรายและอบุตัิเหตตุ่างๆ รวมทงัเรืองความรกั หนา้ทีการงาน 

 
 จากนนันาํท่านชอ้ปปิง อิออน มอลล ์(Aeon Mall) หา้งสรรพสินคา้ทีมีสาขาอยู่ทวัประเทศญีปุ่ น มีรา้นคา้ทีหลากหลาย

มากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครืองกีฬา และซุปเปอร์

มารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้่านไดเ้ก็บจดัการลิสตข์องฝากมาจากคนทีบา้นไดอ้ย่างครบครนัเต็มที 
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กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ใน ออิอน มอลล ์ 

 สมควรแก่เวลาเดินทางนาํท่านเดินทางสู่สนามบินนารติะ 

 ถงึ สนามบนินารติะ ทาํการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

17.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทียวบนิที TG 677 (สายการบนิมีบริการอาหารและเครืองดมืบนเครือง) 

22.30 น.  เดินทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมูิ 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  

OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI SNOW 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก -  ทา่น 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี  

(เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน  ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดยีว 

ท่านละ 
ไม่รวมตัว 
ท่านละ 

25 – 30 ม.ค.  52,900.- 52,900.- 49,900.- 10,900.- 32,900.- 

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

ราคานีรวมรายการทวัร ์ตัวเครอืงบนิ  ไม่มีราคาเดก็ เนืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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- ในกรณีทีลกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารเครืองบนิภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีของบริษัทฯล่วงหนา้ทุกครงั  เพือตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนนัทางบรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตัวไปแลว้   

1.2 ค่าทพีัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

ข้อมูลเพมิเติมเกียวกับ โรงแรมทพีัก  

- เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมในญีปุ่ นแตกต่างกัน จึงอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดียว (Single) , หอ้งพักคู่ ( 

Twin / Double ) และหอ้งพักแบบ 3  ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชันเดียวกัน 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 20 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 ี



 

   
   
   
                                                                                                                                                                                        หนา้ 15 จาก 16 
 

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 อบุัติเหตุจาก

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 

 


