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OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI SNOW 6D4N 

โดยสายการบนิไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.59-07.20) 

    

2 
โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) - ศาลเจ้าสมุิโยชิ ไทชะ – ปราสาทโอ
ซาก้า – ช้อปปิง้ ชินไซบาชิ โดตงโบริ - เมืองนาโงยา่  

✈ ✈ ✈ 

THE B NAGOYA 
HOTEL  

หรือเทียบเทา่ 

3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – 
LITTLE KYOTO ซนัมาซิ ซูจิ  – แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

✈ ✈ ✈ 

MATSUMOTO 
HOTEL [✈] 

 หรือเทียบเทา่ 

4 
ปราสาทมตัสึโมโตะ -  กระเช้าคาจิ คาจิ ROPEWAY －สมัผสั
ลานสกี - งานเทศกาลประดบัไฟซากามิโกะ อิลลมูิเนชัน่ - เมือง
โตเกียว 

✈ ✈ 🍽 

NEW OTANI INN 
TOKYO  HOTEL 
 หรือเทียบเทา่ 

5 
อิสระช้อปปิง้ในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัว
การ์ตนูสดุน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จงัหวดัไซตามะ หรือเลือกซือ้ทวัร์
โตเกียวดิสน่ีย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) 

✈ อิสระ อิสระ 
NEW OTANI INN 
TOKYO  HOTEL  
 หรือเทียบเทา่ 

6 
วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสวุรรรภมูิ) (TG673 17.25-22.00) 

✈ อิสระ ✈ 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

Hi light 
ช้อปป้ิง 2 เมืองดังโอซาก้า โตเกียว ชินไซบาชิ โดตงโบริ ชินจูกุ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ทาคายาม่า จินยะ |  

LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ | ปราสาทมัตสึโมโตะ | กระเช้าคาจิ คาจิ ROPEWAY | กิจกรรม ลานสกี |  
งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน | วัดนาริตะซัง | พักโตเกียว 2 คืน | พักออนเซ็น 1 คืน 

ราคาแนะน าเพียง 52,900.- 
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โปรแกรมการเดนิทาง  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)  
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอ านวย

ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิง ชินไซ

บาชิ โดตงโบริ - เมืองนาโงย่า 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (Sumiyoshi Taisha) เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่มีช่ือเสยีงของเมืองโอซาก้า

เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากของญ่ีปุ่ น ส าหรับตัวอาคารหลกัของศาลเจ้าที่เห็นในปัจจุบันนัน้ภายในเป็นที่

ประดิษฐานเทพเจ้าคามิที่คุ้มครองนกัเดินทางและชาวเรือ ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางมานมสัการในช่วงวนัขึน้ปีใหม่เป็น

จ านวนมากนอกจากนีท้ี่ศาลเจ้าสมุิโยชิ ไทฉะ ยงัมีสะพานโค้งสีแดงซึ่งมีช่ือว่าโซริฮาชิหรือที่เรียกอีกช่ือหนึ่งวา่ ไทโกะบาชิ 

โดยวิวของสะพานที่สะท้อนกบัผิวน า้นัน้ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น 1 ใน 100 วิวที่สวยที่สดุของภมูิภาคคนัไซ 

 
 น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อมาเยือนยงัเมืองโอซาก้าที่มีช่ือเสียง

ระดบัประเทศ ด้วยความกว้างใหญ่ของตวัปราสาทที่มีถึง 8 ชัน้ ล้อมรอบด้วยก าแพงหิน คนู า้ ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ แต่
เดิมเป็นที่ตัง้ของวดัอิชิยามา่ ฮอนกนัจิ หลงัจากที่ถกูโอดะ โนบนุากะท าลายลง จากนัน้ประมาณ 30 ปีในปี ก็ได้มีการสร้าง
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ปราสาทโอซาก้าขึน้ทดแทน ผู้สร้างมีเจตนาให้เป็นดงัศูนย์กลางแห่งใหญ่ของญ่ีปุ่ น จนกลายเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุของญ่ีปุ่ น แตห่ลงัจากที่ทา่นโทโยมิ ฮิเดะโยชิเสยีชีวิตไมน่าน ก็เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้จากการโดนโจมตีจากโทคกุาวา่ 
มีการปรับปรุงอีกก่ีครัง้ ก็ยงัเกิดฟ้าผ่าท าให้ปราสาทได้รับความเสียหายอย่างหนกั แต่ด้วยความตัง้ใจจะอนุรักษ์สิ่งปลกู
สร้างอันทรงคุณค่าจึงได้มีการบบูรณะมาเร่ือยๆ จนถึงในปัจจุบันที่มีการสร้างลิฟต์เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยวชม 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าทา่นเดินทางสู ่ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยูป่ะปนไปกบัร้านค้า

แบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็น

ศนูย์รวมแทบจะทกุยี่ห้อดงัทัว่โลกเลยก็วา่ได้ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีสนิค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตานา่รักๆ ก็มีให้

เลือกซือ้เช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอา

ร้านค้าเลก็ๆ มารวมไว้ภายใต้หลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสนิค้าให้เลอืกสรรมากมาย อาทิ ชดุกิโมโน

แบบดัง้เดิม,อญัมณีเคร่ืองประดบัและร้านหนงัสอื เป็นแหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ทา่นได้ช้

อปปิง้ได้จใุจ และยงัมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆต่างๆมากมาย 

 
 เดินทางสู ่เมืองนาโงย่า เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุในภมูิภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 4 ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมือง

เอกของจังหวดัไอจิและเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลกัของญ่ีปุ่ น ศูนย์กลางของเขตมหานครที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของญ่ีปุ่ นที่

เรียกวา่ เขตมหานครรชเูกียว ซึง่มีประชากรกวา่ 9.1 ล้านคน 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั THE B NAGOYA หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
เมืองนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO  

ซันมาซ ิซูจ ิ– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เดินทางสู ่หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลอืก

จากองค์กรยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดู

หนาวได้ดีและรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า  จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า“กัสโซ”จะมีความยาว

ประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร 

 

 
กลางวนั   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 น าทา่นเดินทางสู ่ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ซึง่เป็นจวนผู้วา่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยู่

อาศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไว้ได้เป็นอย่างดี ตวัเมืองล้อมรอบ

ด้วยคนู า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลือกซือ้สนิค้า

พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ช่ือด้วย คนที่อาศยัอยูแ่ถวนี ้ดดัแปลงบ้านเป็นร้านขายของตา่งๆ (traditional shop)

เพื่อรับนกัทอ่งเที่ยว และยงัมีการขายสนิค้าพืน้เมืองหลายอยา่ง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MATSUMOTO HOTEL หรือเทยีบเท่า  
หลังมือ้อาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 

วันที่ 4 ปราสาทมัตสึโมโตะ - กระเช้าคาจิ คาจิ ROPEWAY - สัมผัสลานสกี - งานเทศกาล

ประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนช่ัน - เมืองโตเกียว 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเที่ยวชมถ่ายรูปด้านนนอก ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) สร้างขึน้มาราวศตวรรษที่ 16 - 18 ได้รับการ

ขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิชาติ พืน้ที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวตัิศาสตร์ของชาติ  

เป็นป้อมปราการที่ตัง้ตระหง่านนีว้่ากนัว่าเป็นเท็นชุคาคหุลงัคา 5 ชัน้ พืน้ 6 ชัน้ที่เก่าแก่ที่สดุที่ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั 

จุดเด่นของปราสาทมตัสโึมโตะอยูท่ี่ก าแพงสีด าของเท็นชคุาคุ เลยมีช่ือเรียกวา่ คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงข้ามกบั

ปราสาทฮิเมจิที่มีก าแพงสีขาว เลยถกูเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง ให้ท่านได้เพลิดเพลินถ่ายรูปปราสาทโดยมี

ฉากหลงัเป็นเทือกเขาแอลป์ 
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 เดินทางสู ่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchi ko) ที่เป็นหนึ่งในห้าทะเลสาบล้อมรอบภเูขาไฟฟจิู ซึ่งทะเลสาบแหง่นีเ้ป็น

ที่นิยมส าหรับนกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตาม มกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนีม้ากกว่าทะเลสาบที่

เหลืออีกสี่แห่ง ดังนัน้รอบๆ บริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยโรงแรม, ร้านอาหาร, และร้านขายของที่ระลึกมากมาย น าท่านขึน้ 

กระเช้าคาจิคาจิ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เช่ือมตอ่ชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลสาบคาวากจิูโกะ กบั

ดาดฟา้ทา่นจะได้ชมวิวใกล้ยอด ภเูขาเทนโจ (Mount Tenjo) ที่สงูประมาณ 1,000 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล ที่มีทศันียภาพ

อนังดงามของทะเลสาบด้านลา่งรวมกบั ภเูขาไฟฟจิู ที่เป็นแบคกราวน์ 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   
 สมัผสั ลานสกี ให้ทกุท่านได้อิสระเพลิดเพลินสนกุสนานกบัการเล่นหิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบ้าน 

เช่นหากท่านต้องการเลน่ เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ์, ชุดส าหรับเลน่สกีและเคร่ืองเลน่ทกุชนิด ราคาประมาณ 500-

15,000 เยน** 
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หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์ หรือบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟจิูและเลอืกซือ้ของ

ที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์จ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีห้องจดัแสดงข้อมลูการปะทขุองภเูขา

ไฟจากทกุมมุโลก มีห้องจดัฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสัน่สะเทือนในระดบัริคเตอร์ตา่งๆ รวมไปถึงการ

เสนอแนวทางการเอาตวัรอดจากสิง่กีดขวางตา่งๆ หลงัจากเกิดแผน่ดินไหวไปแล้ว จากนัน้จะปิดท้ายด้วยโซนช้อปปิง้สินค้า

ตา่งๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์ของญ่ีปุ่ น 

 เดินทางเข้าสู ่เทศกาลประดับไฟที่ซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น หนึง่ในงานประดบัไฟท่ีใหญ่ที่สดุในคนัโต โดยงานประดบัไฟ

ของจงัหวดัคานากาวะนีจ้ดัขึน้ที่ซากามิโกะ รีสอร์ท เพลชเชอร์ ฟอเรสต์ ซึ่งเป็นรีสอร์ทกลางแจ้งที่มีกิจกรรมมากมาย อาทิ

เช่น แคมปิง้, บาร์บีคิว, บ่อน า้พรุ้อน และสวนสนกุที่มีพืน้ท่ี 40-000 ตารางเมตร งานเทศกาลประดบัไฟซากามิ อิลลมูิเนชัน่ 

ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสามงานประดบัไฟชัน้น าของคนัโต และสามารถเพลิดเพลินได้ทัง้กลางวนัและกลางคืน โดย

ทัง้สองช่วงเวลาของวนัจะมอบประสบการณ์ที่แตกตา่งกนั งานเทศกาลนีเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวทกุเพศทกุวยั งานนี ้

ใช้หลอดไฟ LED ประมาณหกล้านดวง และทอดยาวไปทัว่สวนสนุก เพื่อให้แสงสว่างในค ่าคืนที่อากาศหนาวเย็น การ

ประดบัไฟจะเร่ิมขึน้หลงัพระอาทิตย์ตกดิน และดึงดูดผู้ เยี่ยมชมหลายพนัคนในทุกปี ตามค าบอกเล่าของผู้คนในท้องถ่ิน

แนะน าว่าสถานที่ ที่ดีที่สดุในการชมการประดบัไฟ คือ พืน้ที่ใกล้กับชิงช้าสวรรค์หรือจากบนกระเช้าชิงช้าสวรรค์ คุณจะ

สามารถชมแสงไฟระยิบระยบัเสมือนอยูท่า่มกลางดวงดาวที่ความสงู 370 เมตร 
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ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว หรือ เลือกซือ้ทวัร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์
ดกิ ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซือ้ทวัร์โตเกียวดสิน่ีย์แลนด์ (เดนิทางโดยรถไฟ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 อิสระช้อปป้ิงในโตเกียว ไกด์แนะน าทา่นเดินทางโดยรถไฟ เพื่อไปเที่ยวยา่นดงัในโตเกียวและแหลง่ช้อปปิง้ อาทิ 

ย่านชินจุกุ (Shinjuku shopping) สถานบนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ 
เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูย์กลางของของยา่นนี ้ 
คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Big Camera และย่าน
บนัเทิงยามราตรีที่มีร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) เป็นต้น  
ย่านฮาราจูกุ (Harajuku) แหลง่ช้อปปิง้มีสไตล์ ย่านฮาราจูกุท่านจะพบกบัเหลา่วยัรุ่นญ่ีปุ่ นแต่งตวัคอสเพลย์ สนกุไปกับ
การแต่งตวัเพลิดเพลินเป็นแฟชัน่ของตวัเองที่มีอิสระในการแต่งตวัน่ารักหลากหลายสไตล์ทัง้แนวโลลิต้าสดุคิว้  แนวกอทิก
สดุเท่ หรือแนวเดคอร่าเก๋ๆ วิกสีสนัโดดเดน่แปลกตา อยากได้เสือ้ผ้า ถงุเท้า เคร่ืองประดบัสวยๆ ต้องห้ามพลาดกบัเมืองฮา
ราจกูปุระเทศญ่ีปุ่ น 
ศาลเจ้าเมจิ (Meiji Shrine) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่โด่งดงัในกรุงโตเกียว สร้างขึน้เพื่อเป็นสถานที่บูชาดวงวิญญาณของ
จกัรพรรดิเมย์จิและจกัรพรรดินีโชเกน ในระหวา่งช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ศาลเจ้าเมจิได้ถกูท าลายลง แตภ่ายหลงัได้มกีาร
บรูณะและสร้างขึน้มาใหมจ่นถึงปัจจบุนั ซึ่งศาลเจ้านีต้ัง้อยู่ใกล้กบัสถานีฮาราจูกุ (Harajuku Station) อยู่ติดกบัสวนโยโยกิ 
(Yoyogi Park) และบริเวณทางเข้าจะมีเสาโทริอิขนาดใหญ่อยูด้่านหน้า เมื่อเดินผ่านเข้ามาจะเป็นป่าใจกลางเมือง มีต้นไม้
อยูม่ากถึง 1 แสนต้น หรือที่เรียกกนัวา่ Meiji Jingu’s forest ร่มร่ืนมาก  
ย่านชิบูย่า (Shibuya) เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิง้ ร้านอาหารที่ทันสมัย สถานที่เก่ียวกับวัฒนธรรม คลบั และอื่นๆ อีก
มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีสถานที่ต่างๆ ที่คนต่างชาติรู้จกัเป็นอย่างดี อาทิรูปปัน้ฮาจิโกะ สนุขัผู้ซื่อสตัย์ที่กลายเป็นจุดนดั
พบและสถานที่ที่หากใครมาเยือนชิบยู่าต้องแวะมาถ่ายรูป ห้าแยกชิบยู่าที่มีคนเดินสวนกนัไปมาจนตาลายบริเวณ ชิบยู่า
เซ็นเตอร์ไก (Shibuya Center-gai) ถนนช้อปปิง้แหล่งรวมตวัของวยัรุ่น อากิฮาบาระ (Akihabara) เป็นแหล่งช็อปปิง้สดุ
คึกคกัที่ขึน้ช่ือเร่ืองร้านขายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ที่มีตัง้แตร้่านเล็กๆ ไปจนถึงศนูย์การค้าขนาดใหญ่ เช่น ห้างโยโดบาชิ มลัติมีเดีย 
อากิบะ นอกจากนี ้ยงัมีร้านที่เน้นขายหนงัสือการ์ตนูญ่ีปุ่ น แอนิเมชนั และวิดีโอเกมอย่างร้าน Tokyo Anime Center ซึ่งมี
ทัง้สว่นนิทรรศการและสว่นขายของที่ระลกึ รวมถึงร้าน Radio Kaikan สงู 10 ชัน้ที่เต็มไปด้วยของเลน่ เกมการ์ด และของ
สะสม ใกล้ๆ กนัยงัมีคาเฟ่ที่พนกังานในร้านสวมชดุเมดและพอ่บ้านอีกด้วย 
ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko) ตัง้อยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาชิมาชิ (Okachimachi 
Station) นบัเป็นตลาดฮอตฮิตของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ ดไูด้จากบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดที่คกึคกัคนเยอะอยู่
ตลอดเวลา จุดเด่นของที่ตลาดแหง่นีก็้นาจะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากๆมีทัง้ของสดไปจนถึงข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆอยา่ง 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า รองเท้า เสือ้ผ้าทัง้ของญ่ีปุ่ น ของน าเข้าจากตา่งประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผกัสด ร้านขนมของกิน
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เลน่ ทาโกะยากิยกัษ์ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศครีม ชานมไข่มกุ และร้านอาหารญ่ีปุ่ น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลา
ไหล ในย่านนีเ้ป็นท่ีตัง้ของ ตึกม่วง ทาเคยะ เป็นดิสเคาน์สโตร์ที่เปิดมานานท่ีสดุในโตเกียว และจดัจ าหน่ายสินค้ายอดฮิตที่
ทุกท่านต้องการ โดยจ าหน่ายในราคาสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะเป็น ของกิน(ขนม ชา กาแฟ ถั่ว ผลไม้อบแห้ง) ยา วิตามิน 
เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาข้อมือ เสือ้ผ้ากระเป๋าแบรนด์เนม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ โดยที่ท่านสามารถหาซือ้
ของทัง้หมดได้ในที่เดียว ส าหรับลกูค้าชาวต่างชาติ ยงัสามารถขอคืนภาษีสินค้าทกุประเภทได้ที่เคาน์เตอร์ขอยกเว้นภาษี
ภายในร้าน ท าให้สามารถซือ้สนิค้าได้ในราคาที่ถกูมากกวา่เดิม นอกจากนี ้ภายในร้านยงัมีให้บริการ FREE WIFI ทกุอาคาร 
และพนกังานท่ีสามารถสือ่สารภาษาองักฤษ ภาษาไทยได้คอยดแูลทา่นในระหวา่งการเลอืกซือ้สนิค้า ท าให้ตกึมว่ง ทาเคยะ
เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย และเป็นร้านค้ายอดนิยมในหมูล่กูค้าชางตา่งชาติเป็นอยา่งมาก 

 
 หรือท่านจะเลือกซือ้ทัวร์ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่ จังหวัดไซตามะ หมู่บ้านมมูิน (Moomin 

Valley Park) ตัง้อยู่ที่บริเวณแถบชายฝ่ังของทะเลสาบมิยาซาวา (Lake Miyazawa) เมืองฮนัโนะ (Hanno) จงัหวดัไซตามะ 
(Saitama) เป็นแลนด์มาร์กใหม่เปิดเมื่อช่วงวนัที่ 16 มีนาคม 2019 บรรยากาศภายในเขาจะจ าลองให้กลายเป็นหมู่บ้านมู
มินที่มีทัง้บ้านสไตล์สงูๆเก่ๆ โรงละครแบบโอเพ่นช่ือวา่ Oshun Oxtra theatre ที่จะมีการแสดงของเหลา่มมูินและผองเพื่อน
มาให้ได้ดเูพลิดเพลินกนั ประภาคารที่สามารถมองวิวสวยๆของบริเวณรอบๆได้ และคาเฟ่ร้านอาหารธีมมนูมินสดุคิว้ หรือ
ถ้าอยากหากิจกรรมสนกุๆก็ยงัสามารถเลน่ Hobgoblin’s zip line มีหลากหลายมมุที่เค้าจดัไว้ให้เราได้เต็มที่กบัการถ่ายรูป
เหมือนหลดุเข้าไปในโลกของครอบครัวมมูิน ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิง้สินค้ามูมินอย่างจุใจ และมีร้านอาหาร คาเฟ่ธีม
มูมินให้ท่านเข้าไปนัง่ชิลรับประทานเคร่ืองดื่มและของหวาน เพิ่มผู้ ใหญ่ท่านละ 750 บาท / เด็กอายุ4-10ปี ท่านละ 350 
บาท (ราคานีร้วมคา่เดินทางโดยรถไฟไป-กลบั) [ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลง] 
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 หรือเลือกซือ้ทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ดิสน่ีย์ซี เชิญทา่นพบกบัความอลงัการซึง่เต็มไปด้วยเสนห์่แหง่ต านานและ
จินตนาการของการผจญภยั ใช้ทนุในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ทา่นจะได้พบสมัผสักบัเคร่ืองเลน่ในหลาย
รูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมือนอยูใ่นอวกาศไปกบั SPACE MOUTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้าน
ผีสงิ, ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรือผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพห์ู, ตะลยุอวกาศไปกบั 
BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยูใ่นโลกแหง่จินตนาการกบัการ์ตนูท่ีทา่นช่ืนชอบของ WALT DISDEY 
ส าหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท [ราคาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง] 

 

* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 วัดนาริตะซัง – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 

(TG673 17.25-22.00) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) มีประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก ่มีอายยุาวนานมากกวา่ 

1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ได้สร้างขึน้อุทิศแด่ศาสนาพทุธให้กับ

เทพเจ้าฟดูเูมียวโอะ วดันีถื้อได้วา่เป็นวดัท่ีศกัดิ์สทิธ์ิมากทางด้านการขอพรเร่ืองความปลอดภยั แคล้วคลาดจากภยัอนัตราย

และอบุตัิเหตตุา่งๆ รวมทัง้เร่ืองความรัก หน้าที่การงาน 
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 จากนัน้น าท่านช้อปปิง้ อิออน มอลล์ (Aeon Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลาย

มากกวา่ 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์

มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

 
กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ใน อิออน มอลล์  

 สมควรแก่เวลาเดินทางน าทา่นเดินทางสูส่นามบินนาริตะ 

 ถึง สนามบินนาริตะ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

17.30 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 (สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จ้างมคัคเุทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัห้องละ 2 ทา่น)   คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พร้อมคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนัง่ จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

- ในการเดินทาง ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ทา่นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน  

OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI SNOW 6วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

25 – 30 ม.ค.66 52,900.- 52,900.- 49,900.- 10,900.- 32,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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และบริษัททวัร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตัว๋โดยสาร  
- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปจดัการได้แตอ่ยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯลว่งหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่กรุ๊ปมี

การออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไปแล้ว   
1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) , ห้องพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และห้องพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ด้อยูใ่นชัน้เดียวกนั หรือ อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัห้องพกัแบบ แยก 2 
ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 20 กิโลกรัม   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(ส าหรับผู้โดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ (ทา่นจะต้องช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และ 
มีความกว้าง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบสว่นตา่งของค่าใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านต้องช าระใน
สว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** ลกูค้าทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้  
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือ เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ ค่ามินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ด้ระบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน า้มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ซึง่ลกูค้าต้องช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรับสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหน้าทวัร์ที่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบริการ 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มของทาง
ญี่ปุ่น 
 

เงื่อนไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะได้รับการยืนยนัสทิธ์ิส ารองท่ีนัง่ เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีอยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง
ศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
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กรณีที่นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลกิการเดินทาง หรือเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้

4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นัง่ของสายการบินได้ 15% ของจ านวนผู้ เดินทาง (ตาม
เง่ือนไข ของสายการบินไทย ต้องจ่ายคา่ตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัร์เต็มจ านวน ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.3 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่ทวัร์ทัง้หมด ยกเว้น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ือง คา่บริการแลนด์ ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.4 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่ อการ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกค้าทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ  
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1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และคนขบั
จะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจของ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่ไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผู้ที่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ  
และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ื องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 


