
 

 

รหัสทัวร JWT1902863 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต 4 วัน 3 คืน [SL] 
เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko Snow Land   

ชมความงามของปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) 

ชมวดัคินคะคุจิ หรือ วดัทอง ท่ีปกคลุมดวยหิมะ     

อิสระชอปปم�ง หรือ เลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ – โกเบ (Kobe) - ยานโกเบฮารเบอรแลนด

(Kobe Harborland)  
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

05.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยไล
ออนแอร เที่ยวบินที่ SL304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** ในการเดินทางเปนหมูคณะ การจัดที่นั่งของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได และทาง

สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได *** 
 
13.45 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น (เวลาที่ญี่ปุ�นเร็วกวา

ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) หลังจากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

 
** สําคัญมาก !! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ ** 
 

นํ �าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 



 

 

จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง 
โกเบ(Kobe) เปนช่ือเมืองหลวง
ของจังหวัดเฮียวโงะ(Hyogo) 
เปนเมืองทา การคาและ
อุตสาหรกรรมท่ีสําคัญเมืองหน่ึง
ของญี่ปุ�น ทําใหมีความ
หลากหลายของเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมของผูคนที่มารวมกนั
อยูท่ีน่ี โกเบเปนเมืองทีไ่ดรับความ
นิยมจากนักทองเที่ยวท้ังชาวญี่ปุ�นและชาวตางชาติ ไมใชแคจากการหลอมรวม
วัฒนธรรมเทาน้ัน แตยงัมีสภาพภูมิประเทศที่นาสนใจมากอีกดวย เชน มีดานหนา
ท่ีติดทะเลกวางใหญและดานหลังที่เปนเทือกเขาสูง ทําใหมีแหลงทองเที่ยวที่
สวยงามมากมาย จากน้ันนําทานผอนคลาย ยานโกเบฮารเบอรแลนด (Kobe 
Harborland) ต้ังอยูท่ีบริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานที่รวมท้ังแหลงช็อปปم�งและ
ความบันเทิงที่หลากหลายท่ีโดงดังมากๆของเมืองแหงน้ี เรียกไดวาสามารถช็อปปم�ง
แบบชิลๆไดอยางสบายๆ เพราะมีทั้งรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก 

เย็น  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  KOBE HOTEL หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่ 2  เพลิดเพลิน SKI ณ Rokko – เกียวโต – พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ 

วดัคินคะคุจ ิ- โอซากา - ชินไซบาชิ  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู Rokko Snow Park สกีสนุกบนยอดเขาใกลเมืองโกเบ Rokko 
Snow Park คือลานสกีบนยอดเขา ที่เราสามารถขึ้นมาเลนสกีกันไดในบรรยากาศ
ดี ๆ ของภูเขาแหงน้ีไดอยางเต็มรูปแบบ สําหรับใครที่ไมไดนําอุปกรณเลนสกีมา
ดวยที่น่ีก็มีใหเชาดวยเชนกัน  
(ราคาทัวรไมรวมคาเชาอุปกรณ ชุด หรือ คากิจกรรมใดๆ) 



 

 

หมายเหตุ : ปรมิาณของหิมะ ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทไมสามารถควบคุม
ได ในกรณีท่ี มปีรมิาณหิมะไมเพียง หรือ ลานสกีประกาศปด ทางบริษัท ขอนํา
ทานไปเท่ียวชม ป�าไผอาราชิยามา แทน 
นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญทีเ่ต็มไปดวยประวัตศิาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU  
นําทาน ชมพิธีชงชา ตามแบบฉบับของคนญีปุ่�น ในรานชา จะมรีานขายของฝากให
ทานไดเลือกซือ้กลับ จากน้ันนําทานชม ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi 
Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง เปนศาลเจาชินโต มี
ช่ือเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาสีแดง ท่ีเรียงตัวกนัจํานวน
หลายหมื่นตนจนเปนทางเดินไดทั่วท้ังภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว 
รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็นรูป
ปم�นจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางชม วดัคินคะคุจิ (Kinkakuji) ที่คนไทยท่ัวไปรูกันในช่ือวา
วัดทองน่ันเองคะ สาเหตุที่คนสวนมากเรยีกวดัน้ีวาวัดทองน่ันก็เพราะวาอาคารหลัก
ของวัดน้ีมีสีทองเหลืองอรามต้ังโดเดนเปนสงาอยูทามกลางน้ํา เวลามองภาพ
สะทอนก็กลายเปนภาพท่ีงดงามไมแพกัน เรียกไดวาดังขนาดกลายเปนอีกหน่ึง
สัญลักษณหน่ึงของสถานท่ีทองเท่ียวในเมืองเกียวโตเลยละคะ จริงๆแลวมีอีกช่ือนึง
ที่เปนท่ีรูจักของคนทองถิ่นน่ันกคื็อ “วดัโระคุงอนจ ิ(Rokuon-ji Temple)” ที่



 

 

แปลวาวัดสวนกวาง และดวยสถาปตยกรรมที่งดงามล้ําคาน่ีเองจึงทําใหไดรับการ
ข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกใหเปนมรกดโลกในป ค.ศ. 1994 

 
 
 นําทานเดินทางสู เมือง โอซากา 

(Osaka) เมืองอันดับสองและขนาด
ใหญเปนอันดับสามของญี่ปุ�น เปน 
เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาค
คันไซ อีกท้ังยังมีสถานที่ทองเที่ยว
ภายในเมืองและรอบเมือง 
จากน้ันอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ 
(Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอป
ปم�งแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส 
รานเคร่ืองสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans ABC 
Mart เปนตน  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรอื ระดับเทียบเทา  
 
วันที่ 3 อิสระชอปปم�ง หรือ เลือกทัวรเสริมยูนิเวอรแซลสตูดิโอ 
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

หลังอาหารใหทานอิสระทองเท่ียวตามสถานที่ตางๆ ภายในเมืองโอซากา โดยมี
ไกดใหคําแนะนําการเดินทาง (ไมมรีถบัสบรกิาร) 

 แนะนําสถานที่ทองเท่ียวเมืองโอซากาและเมืองรอบๆ 
 วัดชิเทนโนจิ (Shitennoji) หน่ึงในวดัท่ีเกาแกที่สุดของญี่ปุ�น เช่ือกนัวาเปน

วัดพุทธแหงแรกขอประเทศญี่ปุ�น 
 พิพิธภัณฑสัตวทะเลโอซากา (Osaka Aquarium) หรือที่เรียกวา 

Kaiyukan ต้ังอยูที ่Tempozan Harbor Village บริเวณอาวโอซากา 
พิพิธภัณฑสัตวน้ําที่ดีท่ีสุดของญี่ปุ�น มีสัตวน้ําหลากหลายชนิดท่ีอาศัยอยูใน
มหาสมุทรแปซิฟก 

 ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาลเจาท่ีมีความงดงามและ
สถาปตยกรรมที่โดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะ
ไมไดมปีระวัติความเปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของ
เกียวโต  

 แนะนําแหลงชอปปم�ง 
 โดทงโบร ิหรือดงโทโบริ (Dotonbori) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคนืที่โดง

ดังของโอซากา เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบรกิาร 24 
ช่ัวโมง 

 อะเมะริคามูระ Amerikamura เปนแหลงแฮงคเอาของวัยรุนโอซากา 
คลายกับยานฮาราจูกุของโตเกียว ยานน้ีก็จะไดพบกับแฟช่ันการแตงตัวของ
วัยรุน และวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ�น มบีรรยากาศครึกคร้ืน ระหวางทางมี
รานกาแฟ เส้ือผา และรานขายของตางๆมากมาย เปนอีกยานหน่ึงทีน่ามา
เดินเลน 

   หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม  
(ไมรวมในคาทัวรผูใหญทานละ 2800 บาท เด็ก 2-11 ราคา 2400 บาท )  

 ยูนิเวอรซัล สตูดิโอส เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปด
เม่ือเดือนมีนาคม ป 2001 เปนสวนสนุกแหงแรกของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ 
ท่ีเปดในเอเชีย ภายในมีทั้งหมด 8 โซน: Hollywood, New York, San 



 

 

Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity 
Village และ Universal Wonderland ผูเขาชมสามารถเพลิดเพลินไป
กับเครื่องเลนตางๆ ต้ังแตเคร่ืองเลนสําหรับเด็กๆไปจนถึงรถไฟเหาะที่
หวาดเสียวสุดๆ นอกจากน้ียังมีหนัง 3 มิติ อยางเชน Spiderman, Back 
to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเร่ืองใหมลาสุด
อยาง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกน้ัน จะม ีUniversal City walk 
Osaka ซึ่งเปนหางสรรพสินคาขนาดใหญ ทีม่ีโรงแรม รานคา รานอาคาร
จํานวนมาก รวมท้ังรานที่ขายสินคาของยูนิเวอรแซล สตูดิโอ และของที่
ระลึกของเมืองโอซากา และใกลๆกันก็ยังมีพิพิธภัณฑทาโกะยากิ มรีานทา
โกะยากิช่ือดังของโอซากามาเปดใหไดลิ้มลองรสชาติดัง้เดิม ของกินขึ้นช่ือ
ของโอซากา ที่ไดรับการโหวตจากชาวเมืองวาเปนสุดยอดรานทาโกะยากิ 
รวมกันมาเปดอยูท่ีแลว พิพิธภัณฑน้ีต้ังอยูที่ช้ัน 4 ของหางแหงน้ี 

**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย** 
ทีพั่ก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรอื ระดับเทียบเทา  



 

 

วันที่ 4 ปราสาทโอซากา (ชมดานนอก) – ริงกุเอาทเล็ต  - สนามบินคันไซ  
 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู ปราสาทโอซากา 
(Osaka Castle)  
(ชมดานนอก) เปนหน่ึงในแลนด
มารคสําคัญ ของเมืองโอซากา 
หอคอยปราสาทจะมอียูดวยกัน
ท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูก
ลอมรอบดวยกําแพง หิน
คอนกรตี, คูนํ้า และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก มตีนซากุระกวา 600 
ตน ในชวงเดือนเมษายนจึงเปนแหลงชมซากรุะที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวน
แหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงามเปนอยางยิ่ง  

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยัง ริงกุเอาทเล็ต แหลงชอปปم�งใหญใกลกับ สนามบิน
คันไซ ใหทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคา “ แบรนดเนม ” ช่ือดังหลากหลาย
และสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสําอาง, เครื่องประดับ, เส้ือผา, กระเป�า, 
รองเทาอุปกรณกีฬา, เครื่องใชไฟฟ�า และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญีปุ่�นโก
อินเตอรมากมายกบัคอลเลคชั่นเส้ือผาลาสุด 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคนัไซ 

15.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินนกสกูต เท่ียวบนิที่ SL305  
 บรกิารอาหารและน้ําดื่มบนเคร่ือง 
(ใชระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 6.15 ช่ัวโมง) 
 

19.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองแจงลวงหนา 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราคาบรกิารทัวร 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ ราคาทัวรไมรวมต๋ัว พักเด่ียว 
2 – 5 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
5 – 8 ธ.ค. 62 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
9 - 12 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
12 - 15 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
14 - 17 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
16 - 19 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
19 - 22 ธ.ค. 62 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 ธ.ค. 62 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
28 – 31 ธ.ค. 62 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
30 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
2 - 5 ม.ค. 63 30,999.- 24,999.- 10,900.- 
6 - 9 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
9 - 12 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
11 - 14 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
13 - 16 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
16 - 19 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 



 

 

 

18 - 21 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
20 - 23 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
23 - 26 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
25 - 28 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
27 - 30 ม.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
30 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
1 – 4 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
3 - 6 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
6 - 9 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
8 - 11 ก.พ. 63 28,999.- 22,999.- 7,900.- 
10 - 13 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
13 - 16 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
15 - 18 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
17 - 20 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
20 - 23 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
22 - 25 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
24 - 27 ก.พ. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
27 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
29 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
2 - 5 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
5 - 8 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
7 - 10 มี.ค. 63 23,999.- 17,999.- 7,900.- 
9 - 12 มี.ค. 63 21,999.- 15,999.- 7,900.- 
12 - 15 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
14 - 17 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
16 - 19 มี.ค. 63 19,999.- 13,999.- 7,900.- 
19 - 22 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 
21 - 24 มี.ค. 63 22,999.- 16,999.- 7,900.- 



 

 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ** 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถ่ิน (ถามี) 

ทานละ 1,500 บาท/ทริป 
(ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน) 

(คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 
ราคาเด็กทารก Infant ราคาคนละ 16,900 บาท 

 
อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
 คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ 
 คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ 
 คารถนําเท่ียว ดังที่ระบุในรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไข

ตามกรรมธรรม) 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด    คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

 คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายืน่รองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะส้ันในประเทศญีปุ่�นไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศให
กลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา 
o วีซาเพิ่ม ทานละ 1,700 บาท** 

 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยืน่วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 
2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา 

 คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป�าสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

 คาภาษีนํ้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 
20 กก.) 

 คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทรปิ ชําระที่สนามบินในวัน
เช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน) 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ
ภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองท่ีน่ัง 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรยีมเงินมดัจํา 
15,000 บาท พรอมกบัเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการ
จองแลว 

 การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารอง
คาใชจายในสวนของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบิน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบินระหวางประเทศ 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยน
ช่ือผูเดินทางไดตามกําหนดของแตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง) 

 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา



 

 

ตองการ บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน 
การจราจร, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เปนตน 
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เร่ืองตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซง
ได 
 
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่น
เอกสารในข้ันตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมคุีณสมบติัการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. ส่ิงท่ียืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบรษิัทฯ จัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัตกิารพํานักระยะส้ัน 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ

เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะ

ไมถึง 30 ทาน  



 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึน
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพเิศษ 

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกบักรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจดัการไดลวงหนาได  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  



 

 

 สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวัน เริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถงึวันที่ 3 ของ
การเดินทาง การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถ
ใหบริการวันละ 10 ช่ัวโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการ
ทําวีซาในการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตอง
รับผิดชอบในสวนน้ันๆ ซึ่งหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถอืวาเปนความผิดของผู
เดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ



 

 

เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบตัร
โดยสาร ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกบั
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 
*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษทัฯ แลวทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว* 

 
บริการเพ่ิมเติมเลนเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


