
 

 

รหัสทัวร B2B1903189 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 
6 วัน 3 คืน (XJ) 
เที่ยวเต็มทุกวนั ไมมีวันอิสระ   หมูบานชิราคาวาโกะ 

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 
ชมงานประดับไฟที่หมูบานเยอรมัน   สัมผัสหิมะบนลานสกี   แชออนเซน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา (สนามบินคันไซ )  
(XJ612/00.55 – 08.40) 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 
ชั้น 3 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ ( XJ)  พบเจาหนาที่คอยใหการ
ตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ
ญี่ปุ�นหากฝ�าฝนมีโทษจับปรับได] 

วันที่ 2 โอซากา (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – รานจําหนาย
ของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุ�น โดยสายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินที่ XJ612 
บริการอาหารและนํ้าดื่มบนเคร่ือง 

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ�น ผานขั้นตอนการตรวจคน

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40) 
วนัที� �. โอซาก้า (สนามบินคนัไซ ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟชูมิอิินาริ – ร้านจําหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงส ี

Nabana no Sato Winter Illumination  
วนัที� �. หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา่-ที�ว่าการอาํเภอเก่าทาคายามา่[ด้านนอก]-ถนนสายซนัมาจิ ซูจ-ิทะเลสาบซูวะ- 

แช่นํ �าแร่ธรรมชาต ิ
วนัที� �. กิจกรรม ณ ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อปปิ�งชินจกู ุ– หมู่บ้านเยอรมนั (ดงูานประดบัไฟ) 
วนัที� �. วดัอาซากสุะ – โอไดบะ – ห้างไดเวอร์ ซิตี � – อควาซิตี � – ออิอน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
วนัที� �. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 

เริ�มต้นเพียง 30,888.- 



 

 

เขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว ไกดจะพาทุกทานไปขึ้น
รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลา
ของญี่ปุ�น ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา 

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

 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว ที่สรางขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดย
ชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว 
ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เดินทางสู เมืองนาโกยา นําทานชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ที่รวบรวมสินคาชั้น

นําไวมากมาย ไมวาจะเปนเครื่องใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ�น
รวมถึงเครื่องสําอางตางๆ 

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



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 หมูบานชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามา – ที่วาการอําเภอเกาทาคายามา[ดาน
นอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจ ิ– ทะเลสาบซูวะ 

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 
 เมืองทาคายามา (Takayama) นําทานชม ทาคายามา จินยะ (Takayama 

Jinya)หรือ ที่วาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา [ดานนอก] ซึ่งเปนจวนผูวาแหง
เมืองทาคายามา เปนที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เปนเวลา
กวา 176 ป ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ 

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



 

 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเทา 

ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญี่ปุ�น 

วันที่ 4 กิจกรรม ณ  ลานสกี (ตามสภาพอากาศ) – กิจกรรมชงชา – โตเกียว –  
ชอปปم�งชินจูกุ – หมูบานเยอรมัน (ดูงานประดับไฟ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สัมผัส ลานสกี ใหทุกทานไดอิสระเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลนหิมะและเก็บภาพ

ประทับใจ กลับไปอวดคนทางบาน  
เชนหากทานตองการเลน เลื่อนหิมะ **สามารถเชาอุปกรณ, ชุดสําหรับเลนสกีและ
เครื่องเลนทุกชนิด ราคาประมาณ 500-15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขาไมไดเน่ืองจากสภาพอากาศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เปลี่ยนโปรแกรมทัวร หรือบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมทัวรเปน Fuji 
Visitor Center ซึ่งทานสามารถศึกษาความเปนมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซื้อของ
ที่ระลึกเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิได และยังเปนจุดถายรูปกับภูเขาไฟฟูจิไดสวยงามในชวงฤดู
หนาว 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และ
การดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง



 

 

มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) นําทานชอปปم�งที่ ยานชินจูกุ (Shinjuku) แหลงบันเทิงและ

แหลงชอปปم�งขนาดใหญใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เปนศูนยรวมแฟชั่นเกๆ เทหๆ 
ของเหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เปนเหมือนศูนยกลางของของยานน้ี 
ซึ่งเปนหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ�น ในแตละวันมีผูคนจํานวนมากถึง 2.5 ลานคน
ที่ใชบริการสถานีแหงน้ี ทางดานตะวันตกยานน้ีที่เต็มไปดวยตึกระฟ�าหลายอาคาร มี
ทั้งโรงแรมชั้นนํา และในสวนทางดานตะวันออกน้ันคือ คาบูกิโจ (Kabuki-jo) เปน
ยานที่เต็มไปดวยหางสรรพสินคา, รานเครื่องใชไฟฟ�าขนาดใหญอยาง Bic Camera 
และยานบันเทิงยามราตรีที่มีรานอาหารเยอะแยะมากมาย เชนรานอิซากายะ 
(Izakaya) 

 หมูบานเยอรมัน (Tokyo German Village) ตั้งอยูในจังหวัดชิบะ บนอาณา
บริเวณขนาดใหญ ที่หมูบานเยอรมัน น้ีมีทั้งเครื่องเลนแบบสวนสนุกแตไมหวือหวา
มาก โซนประสบการณธรรมชาติ เกม กีฬา และโซนสัมผัสชีวิตสัตว รวมไปถึงมี
กิจกรรม workshop ตางๆที่จําลองเอาบรรยากาศของทองทุงในเยอรมนี ที่มีทุง
ดอกไมไวใหถายรูปเลน มีอาหารและไวนใหไดเลือกทานกันตามอัธยาศัย ไฮไลท!!! ตื่น
ตากับงานประดับไฟท่ีสวยที่สุดแหงหน่ึงของภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ�น 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5  วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- หางไดเวอร ซิตี้  – อควาซิตี้  – อิออน มอลล – 
โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นมัสการเจาแมกวนอิมทองคํา ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เปนวัดที่เกาแกและ

ไดรับความเคารพจากชาวกรุงโตเกียวอยางมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองค
เจาแมกวนอิมทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยังมี โคมไฟยักษ 4.5 
เมตร ณ ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัด ในนามประตูฟ�าคํารณและทานจะได
สนุกกับการเดินเลือกดูสินคาตางๆ สองขางทางของ ถนนนากามิเซะ ซึ่งมีรานคาขาย
ของท่ีระลึกตางๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน รองเทา พวงกุญแจที่ระลึก 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ยานเมืองใหมที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเปนเกาะ 
ใหทานไดชอปปم�งสินคาหลากหลายชนิดที่หางไดเวอรซิตี้  ซึ่งภายในมีรานคา 
รานอาหาร และแหลงบันเทิงมากมาย และใหทานถายรูปกับกันดั้มตัวใหม RX-0 
Unicorn  รวมถึงหางสรรพสินคาอควาซิตี้  หางดังของยานน้ีที่ไมควรพลาด เพราะ
ทั้งรานคาไมวาจะเปนเส้ือผาตางๆ รานอาหาร รานกาแฟ และโรงภาพยนตรที่มีถึง 13 
โรงดวยกัน จุดเดนของที่น่ีอยูที่ชั้น 5 เปน ราเม็ง ฟู�ด ทีมพารค รวบรวมราเม็งชนิด
ตางๆจากทั่วประเทศญี่ปุ�นมาไวที่ น่ี สําคัญดานหนาของหางสรรพสินคาสามารถ



 

 

มองเห็นสะพานสายรุงไดอยางชัดเจน 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอปปم�งตอที่ อิออน มอลล (Aeon Narita Mall) หางสรรพสินคาที่มีสาขาอยูทั่ว

ประเทศญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน เชน MUJI, 100 yen 
shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รานขายเครื่องกีฬา และ
ซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ใหทานไดเก็บจัดการลิสตของฝากมาจากคนที่บานไดอยาง
ครบครันเต็มที ่

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู สนามบินนาริตะ เพ่ือเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 

20.40 น นําทานกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เอ็กซ (XJ) 
เท่ียวบินที ่XJ 607 บริการอาหารรอนบนเครื่อง 

วันที่ 6 กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 

กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให

ทราบลวงหนา ** 



 

 

 
อัตราคาบริการ : OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6 วัน 3 คืน  

โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซ  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ
ไมเกิน 12 

ป  
(เสริม
เตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

21-26 ธันวาคม 62 30,888 30,888 29,888 7,900.- 24,888 
26-31 ธันวาคม 62 36,888 36,888 35,888 7,900.- 30,888 
10-15 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
11-16 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
15-20 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
17-22 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
18-23 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
22-27 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
25-30 มกราคม 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 

29 ม.ค. – 03 ก.พ.63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
31 ม.ค. – 05 ก.พ.63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
01-06 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
05-10 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
06-11 กุมภาพนัธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
07-12 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
08-13 กุมภาพันธ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 
09-14 กุมภาพันธ 63 34,888 34,888 33,888 7,900.- 28,888 
12-17 กุมภาพนัธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
14-19 กุมภาพนัธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 



 

 

15-20 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
19-24 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
22-27 กุมภาพันธ 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 32,888 32,888 31,888 7,900.- 26,888 
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  
 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 

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 
หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 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.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเอเซีย เอ็กซ 20 กิโล  คาประกันวินาศภัย

เครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
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 แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
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 


