
 

 

รหัสทัวร B2B1903186 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA TAKAYAMA SKI ปใหม เทีย่วเต็ม 
5 วัน 3 คืน (XW) 
เที่ยวเต็มทุกวนั ไมมีอิสระ   กิจกรรมลานสกี   เที่ยวเมืองทาคายามา 

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
หมูบานชิราคาวาโกะ   ชอปปم�งชินไซบาชิ 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

วันที่ 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 เที่ยวบินที่ 
XW 112 
[บริการอาหารรอนบนเคร่ือง]  

วันที่ 2 โอซากา (สนามบินคันไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-รานจําหนายของ
ฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น และยาวนาน
ที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ�น 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 
วนัที� �  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ-ร้านจาํหน่ายของฝาก-เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 
Illumination 
วนัที� �.  นาโกย่า-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสกี-เมืองทาคายาม่า-ศาลาว่าการทาคายามา่ (ด้านนอก)-ซนัมาจิซูจ-ิกิฟ-ุอิออน มอลล์ 
วนัที� �.  ศาลเจ้าเฮอนั-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก)-ช้อปปิ�งชินไซบาช ิ
วนัที� �.  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10+1) 

ราคาเพยีง 35,888.- 



 

 

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดย
ชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว 
ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

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

มากมาย ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ�นรวมถึง
เครื่องสําอางตางๆ 

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



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 นาโกยา-ชิราคาวาโกะ-กิจกรรม ณ ลานสก-ีเมืองทาคายามา-ศาลาวาการทาคา
ยามา (ดานนอก)-ซันมาจซิูจ-ิกิฟุ-อิออน มอลล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุ�น

ขนานแทดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือน
ธันวาคม 1995 โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะแตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี 
และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา 
“กัสโช” และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปไมตํ่ากวา 
680,000 คน เลยทีเดียว 



 

 

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

ไดอิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะขาวโพลน พรอมถายรูปเก็บความประทับใจ หรือสนุก
ไปกับการลองเชา “ถาดเล่ือนหิมะ”(Snow Sled) 
ราคาทัวรนี้ไมรวม คาเชาเคร่ืองเลนทุกชนิดและชุดสําหรับเลนสกี 
อุปกรณ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเลนสกี+อุปกรณการเลน
สกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 เมืองทาคายามา (Takayama) ชม ทาคายามา จินยะ (Takayama Jinya)หรือ 
ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ดานนอก) ซึ่งเปนจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลากวา 176 ป 
ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

 หมูบาน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเกา ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่ง
เปนหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา 300 ปกอน ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเปน
อยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็มไปดวย
บานเรือนโบราณ และรานคาหลากหลาย 



 

 

 ชอปปم�งตอที่ อิออน มอลล (Aeon Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่วประเทศ
ญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen shop, 
Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร
มารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยางครบ
ครันเต็มที ่

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก GIFU HOTEL หรือเทียบเทา   



 

 

วันที่ 4 ศาลเจาเฮอัน-กิจกรรมชงชา-ปราสาทโอซากา (ถายรูปดานนอก)- 
ชอปปم�งชินไซบาช ิ

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ศาลเจาเฮอัน ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและ

จักรพรรดิ์โคเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตเปนอยางมาก ศาลเจาแหงน้ีโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมในยุคสมัยเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประตูโทริอิยักษสีแดงที่ตั้งอยู
ดานหนาทาง มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาว
ญี่ปุ�น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ�น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอน
มากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี 
รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก ใหทุกทานไดเขารวม กิจกรรมในการ
ชงชา น้ีอีกดวย 

 ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออก
คําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาที่ตองมาเยือน
สักครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หน่ึงในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา 

เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะ
เปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณของ
เมือง บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก 
รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม ราน
เสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC 
Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 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) 

เท่ียวบินที ่XW 111 

บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเคร่ือง  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ : OSAKA TAKAYAMA SKI ปใหม เที่ยวเต็ม 5 วนั 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

28 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 
30 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 
31 ธ.ค.62-04 ม.ค.63 35,888 35,888 34,888 7,900.- 29,888 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทคินุทอถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 
 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน 
ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกูต  20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ

กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- 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.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพจิารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


