
 

 

 

รหัสทัวร B2B1903303 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา ทาคายามา สก ีเที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XW) 
โอซากา เมืองเกียวโต ศาลเจาฟูชิมิอินาริ นาโกยา ชิราคาวาโกะ กิจกรรม ณ ลานสกี  

เมืองทาคายามา ศาลาวาการทาคายามา ศาลเจาเฮอัน ปราสาทโอซากา ชอปปم�งชินไซบาชิ  

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร 6 สายการบินนกสกูต 
(NOK SCOOT) 

23.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินท่ี XW 
112 
[บริการอาหารรอนบนเคร่ือง]  

วันท่ี 2 โอซากา (สนามบินคันไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-รานจําหนายของฝาก-
เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรบัสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปข้ึนรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่�น และยาวนาน
ท่ีสุด คือต้ังแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานท่ีสําคัญๆ ท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญีปุ่�น 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรอื ศาลเจาพอจ้ิงจอกขาว ท่ีสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนา
เพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว ภายใน
ศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย เดินทางสู เมืองนาโกยา ชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ท่ีรวบรวมสินคาช้ันนําไว

มากมาย ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ�นรวมถึง
เคร่ืองสําอางตางๆ 

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination น้ันเปนธีมปารค ขนาด
ใหญในเมืองนากาชิมา ซึ่งทุกปจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลานดวง และบางจุด
ก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดวย โดยธีมงานสวนใหญจะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ สายน้ํา อุโมงคแหงแสง สวนดอกไมที่เนรมิตขึ้นจากดวงไฟ เปนตน โดยงาน
แสดงไฟแหงน้ีถือเปนหน่ึงในงานเทศกาลท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุ�น 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 นาโกยา-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายามา-ศาลาวาการทาคายามา 

(ดานนอก)-ซันมาจิซูจิ-กิฟุ-อิออน มอลล 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรกัษบานสไตลญี่ปุ�น

ขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหล่ังไหลไปชมความงามในแตละปไมต่ํากวา 
680,000 คน เลยทีเดียว 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย สัมผัสประสบการณความสนุก กิจกรรมณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) โดยทานจะได

อิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะขาวโพลน พรอมถายรูปเก็บความประทับใจ หรือสนุกไป
กับการลองเชา “ถาดเลื่อนหิมะ”(Snow Sled) 
ราคาทัวรน้ีไมรวม คาเชาเคร่ืองเลนทุกชนิดและชุดสําหรับเลนสกี 
อุปกรณ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเลนสกี+อุปกรณการเลนสกี 
ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 เมืองทาคายามา (Takayama) ชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya)หรือ 



 

 

ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา 
เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป ภายใต
การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

 หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเปน
หมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ทีย่ังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปนอยางดี 
อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน
โบราณ และรานคาหลากหลาย 

 ชอปปم�งตอท่ี อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศ
ญี่ปุ�น มีรานคาท่ีหลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร
มารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนท่ีบานไดอยางครบ
ครันเต็มท่ี 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ี 4 ศาลเจาเฮอัน-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซากา (ถายรูปดานนอก)- 

ชอปปم�งชินไซบาชิ 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาเฮอัน ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและ

จักรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ีมคีวามสําคัญตอเมืองเกียวโตเปนอยางมาก ศาลเจาแหงน้ีโดด
เดนดวยสถาปตยกรรมในยุคสมัยเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตูโทริอิยักษสีแดงที่
ต้ังอยูดานหนาทาง มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของชาวญี่ปุ�น น่ันกคื็อ การชงชาญีปุ่�น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญี่ปุ�นนั้น มี
ข้ันตอนมากมาย เร่ิมต้ังแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเปนอยางมาก ใหทุกทานไดเขารวม กจิกรรมในการ
ชงชา น้ีอีกดวย 

 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถอืไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยท่ีโชกนุโตโยโตมิ ปกครองและ
ออกคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาท่ีตองมา
เยือนสักครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา 

เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบรกิาร 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม



 

 

คลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะ
เปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถงึ ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณ
ของเมือง บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคา
ปลีก รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 
รานเส้ือผาสตรีทแบรนดท้ังญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , 
ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ี 5 โอซากา(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เชา ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
08.30 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที ่XW 

111 
บริการอาหารเชาและน้ําด่ืมบนเคร่ือง  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 
 



 

 

** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา ** 
 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

25-29 ธ.ค.62 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 
01-05 ม.ค.63 33,888 33,888 32,888 7,900.- 27,888 
03-07 ม.ค.63 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 
04-08 ม.ค.63 31,888 31,888 30,888 7,900.- 25,888 
10-14 ม.ค.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 
15-19 ม.ค.63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 
18-22 ม.ค.63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 
24-28 ม.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
24-28 ม.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
29 ม.ค.-02 ก.พ.
63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

31 ม.ค.-04 ก.พ.
63 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

05-09 ก.พ.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
08-12 ก.พ.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
12-16 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 
15-19 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 



 

 

21-25 ก.พ.63 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 
26 ก.พ.-01 มี.ค.
63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

29 ก.พ.-04 มี.ค.
63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

06-10 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
10-14 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วนัเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ต๋ัวเครื่องบิน  
 ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยงัไมรวมคาทคุินทอถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 
 
เง่ือนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานข้ึนไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

 



 

 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือ
เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบใดๆ 
ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย
ท้ังหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณี
ใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบ ุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผดิกฎหมายและในข้ันตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกบัการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบรกิารและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 



 

 

** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ 
แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินนกสกูต  20 กิโล  คาประกนัวนิาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่�นประกาศยกเลิกวีซา

ใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณีทาง
รัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรดี คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 



 

 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึน

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกดิส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น 



 

 

คุณสมบัตกิารเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวีซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


