
 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER  

6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 



 

   

     

 

 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – นาโกยา่  
(สนามบินชบูเุซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 07.30) 

    

2 
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองกิฟุ – ร้านมีด Hamono-
ya Sansu  – เมืองกุโจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑ์กุโจฮะจิมงั – เมืองทา
คายามา่ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

✈ 🍽 🍽 

HIDA PLAZA HOTEL  
หรือเทียบเทา่ [♨] 

3 
ตลาดเช้าทาคายามา่ – ทาคายามา่ จินยะ – LITTLE KYOTO ซนั
มาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกยา่ – ชมงานประดบั
ไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

🍽 🍽 🍽 

THE B NAGOYA 
HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

4 
กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – 
วดัคินคะคจิุ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปปิง้โดตงโบริ – 
ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 

🍽 🍽 อิสระ 

OSAKA FUJIYA 
HOTEL หรือเทียบเทา่ 

5 
โกเบ – เดินเลน่ยา่นคิตาโนะ – โกเบ ไชนา่ทาวน์ – โกเบ ฮาร์เบอร์
แลนด์ – ริงค์ก ุพรีเมียม เอาท์เลท็ – อิออน มอล์ 

🍽 อิสระ อิสระ 

KANSAI 
WASHINGTON 

AIRPORT  

6 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
(TG623 11.00-15.40) 

🍽 ✈  
 

Hi light 
งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination | เมืองเก่าทาคายาม่า LITTEL KYOTO ซันมาจิซูจิ |  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | กิจกรรมลานสกี | วัดคินคะคุจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ | ช้อปป้ิงจุใจ ย่านดัง อาทิ โดตงโบริ ชินไชบาชิ  
ไชน่าทาวน์ ฮาร์เบอร์แลนด์ ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เลท็ ออิอน มอล์ | พกัออนเซน 1 คืน 

ราคาแนะน าเพียง 54,900.-  เส้นทางการเดินทาง 



 

   

     

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – นาโกย่า (สนามบนิชูบุเซ็นแทร์)  
(TG644 00.05 – 07.30) 

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

ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2  

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

เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – เมืองทาคายาม่า – แช่น า้แร่

ธรรมชาต ิ
00.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 644 (สายการบินมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

07.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิชูบุ เซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)ผา่นขัน้ตอนการตรวจคน

เข้าเมือง ดา่นศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นร้านที่เคร่ืองมีดต้นต าหรับของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัิยาวนานกวา่ 75 ปี สถานท่ีที่ผลติมีด

ได้คมสดุ ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรับที่ร้านซนัชูนีม้ีเคร่ืองใช้ของมีคมต่างๆ 

มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไม่วา่จะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรับ

ท าครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การเตรียมวตัถดุิบของคณุง่ายยิ่งขึน้อกจากนีย้งัมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเคร่ืองดื่มเย็นๆ 

จ าหนา่ยอีกด้วย พร้อมทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิริ ได้แบบใกล้ๆ ด้วยการใช้ดาบซามไูรฟันฉบัเดียว

ต้นไผข่าดเป็น 2 ทอ่น!! 

 



 

   

     

 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลอืบรรยากาศแบบย้อนยคุสมยัอดีต กุโจฮะจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถกูเรียกวา่เป็นเมือง

แหง่สายน า้ ซึง่จะได้ยินเสยีงน า้ไหลสะท้อนไปทัว่ทัง้ตวัเมือง ด้วยบรรยากาศที่ท าให้หวนนกึถึงอดีตนัน้ ท าให้ทัง้เมืองเสมือน

กบัเป็นอีกโลกหนึง่ก็วา่ได้ เพียงแคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัย้อนเวลาไปอดีตได้อยา่งแนน่อน 

 
 พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง ฮาครัุนคงั ท่ีรวบรวมเสน่ห์ของเมืองกุโจฮะจิมงัเอาไว้ นกัท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการร่ายร ากโุจ

โอโดริ ซึง่เป็นการร่ายร าประจ าเมืองที่ในทกุช่วงฤดรู้อนจะมีการจดัเทศกาลการร่ายร าสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดย

จะจดัต่อเนื่องกนัถึง 33 คืน ตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกนัยายน นอกจากนีย้งัมีโซนเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ

การร่ายร าจากผู้ รู้อยา่งใกล้ชิด รวมถึงจดุจ าหนา่ยขนมและของฝากประจ าเมืองกโุจอีกด้วย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พกั  เดินทางเข้าสูท่ี่พกั HIDA PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังมือ้อาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 

วันที่ 3 

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato 

Winter Illumination 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามา

ปรุงสดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผ้า กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของที่ระลกึของพืน้เมืองตา่งๆมากมาย 

 ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผู้วา่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิ

ดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 



 

   

     

 

 

  
 



 

   

     

 

 

 ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ เป็นยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไว้ได้เป็นอยา่งดี ตวัเมืองล้อมรอบ

ด้วยคนู า้และถนน 3 สายเลก็ๆ ที่มีประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ซึง่ในช่วงที่ไมม่ีหิมะตกร้านค้าจะเปิดให้เลอืกซือ้สนิค้า

พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ช่ือด้วย คนที่อาศยัอยูแ่ถวนี ้ดดัแปลงบ้านเป็นร้านขายของตา่งๆ (traditional shop)

เพื่อรับนกัทอ่งเทีย่ว และยงัมกีารขายสนิค้าพืน้เมืองหลายอยา่ง เชน่ เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึง่เป็นหมู่บ้านท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลอืกจากองค์กร

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดีและ

รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกว้าง 10 เมตร 

 
 จากนัน้เดินทางต่อสู่  นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภมูิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลาง

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวมากมาย ทัง้สถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ และสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบัไฟที่สดุอลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้าน

ดวง” วิวดอกไม้นานาพนัธุ์  ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดูดใจหลกัของงานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 สว่น มีดอกไม้

และต้นไม้หลายๆพนัธุ์  สว่นของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพร่ัง

ตลอดปี สว่นในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุ์ไม้ที่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia 



 

   

     

 

 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ที่พกั  เดินทางเข้าสู่ที่พัก THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – 

ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดตงโบริ – ช้อปป้ิงชนิไซบาชิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณ์ความสนกุสนานกบั กิจกรรม ณ ลานสกี Biwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) น าท่าน

นัง่กระเช้าขึน้สูล่านสกี โดยท่านจะได้อิสระเพลิดเพลินไปกบัหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนกุไป

กับการลองเช่า “ถาดเลื่อนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวร์นีไ้ม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี 

อุปกรณ์ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณ์การเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รู้จกัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศ

ญ่ีปุ่ น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่ง

ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบนัเพิ่งได้รับการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลอืงอลา่มสะท้อนในสระ



 

   

     

 

 

น า้อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบ้าน

ซามไูร สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกบัการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซงั วา่วดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิ

มิซ ึผู้ที่ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการ์ตนูเร่ืองอิคิวซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลา

ทองในวดันีใ้ห้เป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 
 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมืองเกียว

โต มีช่ือเสยีงโดง่ดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูแีดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจน

เป็นทางเดินได้ทั่วทัง้ภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตาม

ความเช่ือของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอก

เป็นสตัว์คูก่าย (บ้างก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแหง่นี ้

มีความเก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปี

มาแล้ว อีกทัง้ที่แหง่นีย้งัได้เป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตร์ฮอลลวีู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 
 ช้อปปิง้ย่านโดตงโบริ (Dotombori) เป็นหนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหาร

มากมายที่เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยงัมีทัง้ร้านค้า และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย 

ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่ งกูลิโกะ (Glico Running Man 



 

   

     

 

 

sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลักษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเช่ือมต่อกับ  ย่านชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้าน

เคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและ

ตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอยา่งที่ต้องการรวมกนัอยูบ่ริเวณนี ้

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พัก   เดนิทางเข้าสู่ที่พกั OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาวน์ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – 

ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ออิอน มอล์ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งอยู่ในจังหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึ่งใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นที่น่าดึงดูดใจ

ส าหรับนกัท่องเที่ยว โดยที่ท่าเรือโกเบนัน้ ในยคุศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เปิดท าการค้าขายกบัต่างประเทศเป็น

ครัง้แรกอีกด้วย เดินเล่นย่านคิตาโน๊ะ (Kitano Ijinkan) เป็นย่านที่มีกลิ่นอายของ 2 วฒันธรรมอย่างชัดเจน ปัจจุบัน

ยงัคงมีบ้านสไตล์ยโุรปอยูห่ลายหลงั โดยบางหลงัได้มีการปรับพืน้ท่ีภายในบ้านให้เป็น พิพิธภณัฑ์ บ้างก็ปรับให้เป็นแกลเลอ

ร่ี สว่นสถานที่ ที่คนนิยมมาเยี่ยมชมคือ Weathercock House อาคารทรงยโุรปที่มีกงัหนัลมไก่ อยู่บนหลงัคา โดยสถาน

ที่นี ้ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิสถานแหง่ชาติอีกด้วย 

 นานกิงมาจิ (Nankinmachi) ย่านไชน่าทาวน์ของเมืองโกเบ และถือเป็นแหลง่ชมุชนชาวจีนท่ีใหญ่ที่สดุในภมูิภาคคนัไซ 

โดยที่ย่านนีไ้ด้เติบโตมาจากชาวจีนผู้ เข้ามาท าการค้าในช่วงที่ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศในปี 1868 ปัจจุบนันีเ้ป็นแหล่งการค้า

ส าคญัที่จะมีสนิค้าจากเมืองจีนเข้ามาขายมากมาย เช่น ผกัดอง เส้นบะหมี่ ผลไม้ ฯลฯ รวมถึงร้านอาหารจีนอนัเลศิรส ก็ตัง้

เรียงรายอยู ่ณ จดุนีอ้ีกด้วย  



 

   

     

 

 

 
 ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ตัง้อยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านที่รวมทัง้แหล่งช็อปปิง้และความ

บนัเทิงที่หลากหลายที่โด่งดงัมากๆ มีทัง้ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนดัพบที่นิยมของชาวเมือง 

โดยสามารถเดินเลน่ตามทางเดินริมน า้เพื่อช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร

ตัง้อยู่ในบริเวณโกดงัอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษที่ 19 อีกด้วย บริเวณนีม้ีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นห้าง 

Umie Mosaic ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีร้านค้าเล็กๆขายเสือ้ผ้า และร้านอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนีย้งัมีสวนสนกุเลก็ๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงช้าสวรรค์ที่ตัง้อยูห่ลงัอาคารห้างโมเสค และห้าง Canal Garden 

กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดย

ได้แรงบนัดาลใจมาจากเมืองทา่ชาร์ลสตนัอนัมีประวตัศิาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านท่ีพร้อมให้ทา่นได้เดินเข้า

ไปเลอืกซือ้ของ ทัง้สนิค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 

Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 
 ช้อปปิง้ตอ่ที่ ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ทา่นได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม้ตามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเทา่นัน้ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ แหล่งช้อปป้ิง 

ที่พัก   เดนิทางเข้าสู่ที่พกั KANSAI WASHINTON AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-



 

   

     

 

 

 

 

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)   คา่เข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

15.40) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

08.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

09.00 น น าทุกท่านท าการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.40 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER 6 วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

11 – 16 ม.ค.66 54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 34,900.- 
18 – 23 ม.ค.66 54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 34,900.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 



 

   

     

 

 

 
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 าระเงนิเพื่ออัพเกรดที่ น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่านัน้  

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

- การจดัที่นัง่บนเคร่ืองบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปจดัการได้แตอ่ยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯลว่งหน้าทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่า

กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแนน่อนหรือไม ่ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดินทางได้ และทา่นได้ออกตัว๋ไป
แล้ว   

1.2 ค่าที่พัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) , ห้องพกัคู ่( 
Twin / Double ) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้เดียวกัน หรือ อยู่ติดกนั **ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ 
TRIPLE [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด
ห้องพกัแบบ แยก 2 ห้อง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มาก และห้องพกัในตวัเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สทิธ์ิ ในการปรับเปลีย่น หรือ ย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร์   

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทัว่ไป 23 กิโลกรัม 
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม   

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

         - 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  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใช้จ่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ทา่นต้องช าระ
ในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

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

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 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)  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านกัระยะสัน้
ใน ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผู้ เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่ 
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ คา่มินิบาร์ในห้องและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
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 าระค่าทวัร์สว่นที่เหลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตให้สทิธ์ิการจองแก่ลกูค้าทา่นอื่นที่อยูล่ าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้ส่งรายชื่อส ารอง
ที่ น่ัง ผู้ เดินทางต้องสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยนัวา่ ต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวทริปใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบ้าง, 
เบอร์โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบค่าเสยีหาย อนัเกิดจากความผิดพลาด
จากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน 



 

   

     

 

 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดนิทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องท าในวนัเวลาท าการของทาง บริษัท ดงันี ้วนั
จนัทร์ ถึงศกุร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร์ และเง่ือนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงูสดุในการใช้บริการของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงิน
ครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขการบริการและข้อตกลงตา่งๆที่ได้ ระบไุว้ทัง้หมดในโปรแกรมการ
เดินทางนัน้ๆ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ยต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย(ผู้มี

ช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกบัทางบริษัท
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางบริษัทไมข่อรับยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัทอ่งเที่ยวหรือตวัแทนจ าหนา่ย (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อยา่งใดอยา่งหนึ่ง เพื่อท าเร่ืองขอรับเงินคา่บริการคืน โดยแนบหนงัสอืมอบ
อ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้

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

4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กับ
สายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์ทัง้หมดที่ช าระแล้ว ไม่ว่า
ยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้
ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 



 

   

     

 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบ ุไว้ในรายการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเที่ยวเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่าน
การตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหนา้ที่เท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของ
ท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้ส้ิน ** 
4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู้  เดินทางต้องมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลือ่นการเดินทางไปในวนั
อื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า นอกจากผู้ เดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตุ
จากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
8. อตัราคา่บริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการปรับ
ราคาคา่บริการเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสาย
การบิน การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ 
9. การบริการของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถให้บริการวนัละ  10 ชัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมคัคเุทศก์และ
คนขบัจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่น
เวลาทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล
ทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี อ านาจ
ของบริษัทก ากบัเทา่นัน้ 
 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  



 

   

     

 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย
วตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนั
วา่มีคณุสมบตัิในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จดัเตรียมให้กบัลกูค้า แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาขอ งกอง
ตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทาง
ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

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 ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิ น 
1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ 
อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคล้ายกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬาฯ จะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง
เคร่ืองบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัว์ทกุชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือ้สตัว์ ไส้กรอกฯ เพื่อ
เป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีคา่ปรับในอตัราที่สงูมาก 
 


