
 

 

 

รหัสทัวร B2B2000070 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน 3คืน (TG) 
โอซากา – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วดัคินคะคุจิ – อาราชิยามา – สะพานโทเก็ทสึเคียว
อุโมงคป�าไผ -เกียวโต – ลานสกี Biwako Valley Ski Resort –  ศาลเจาฟูชิมิอินาริ – โอซากา
ยานการคาชินเซไก - ปราสาทโอซากา – ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท – อิออน มอลล 

 



 

 

 
 
 

 

 

กิจกรรมลานสกี BIWAKO VALLEY SKI RESORT | เที�ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ�ม 
อิสระทอ่งเที�ยวและชอ้ปปิ�งเมืองโอซากา้ 1วนั | พกัโอซากา้ � คนื 

 

  

OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน 3คืน 

เดนิทาง มกราคม 2563  

ราคาแนะนาํเพยีง 39,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัที� �.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – วดัคินคะคจุิ – อาราชยิาม่า – สะพานโทเก็ทสเึคยีว – อโุมงคป่์าไผ่ 
วนัที� �.  เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาลเจา้ฟชูมิิอินาร ิ– โอซากา้ – ย่านการคา้ชินเซไก 
วนัที� �.  อิสระท่องเที�ยวและชอ้ปปิ�งเมืองโอซากา้ 
วนัที� �.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภมูิ)  

(TG673 17.25-22.00) 



 

 

วันที� � กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ)  
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

วันที� � โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ –  
อาราชิยาม่า – สะพานโทเกท็สึเคียว – อุโมงคป่์าไผ ่

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี�ปุ่ น (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [สําคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้นําอาหารสด 

จาํพวก เนื�อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี�ปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี�ปุ่ น ที�ตั�งขึ �นมาในปี ��� และไดร้บัอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที� 

จนกระทั�งถึงปัจจบุนันี �ยงัคงมสีถานที�สาํคญัทางประวตัศิาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที�เก่าแก่ที�สดุอีกดว้ย วัดโทไดจิ 
(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ�งในวัดที�มีชื�อเสียงมากที�สุดและมี
ความสาํคญัทางประวตัิศาสตรข์องประเทศญี�ปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี � เป็นอาคารไมท้ี�ใหญ่ที�สดุใน
โลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบทุสึ ยงัประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี� ซึ�งก็เรียกไดว้่ามีขนาดที�ใหญ่มากที�สดุของญี�ปุ่ น มีความสงู
มากถึง �� เมตร วดัแห่งนี �นั�นถกู สรา้งขึ �นเมื�อปี ค.ศ. ��� สามารถตรสัรูไ้ดแ้ละเป็นที�ชื�นชอบสาํหรบันกัท่องเที�ยวก็คือเจา้กวาง
นอ้ยใหญ่ที�เดินขวกัไขว่ไปมา ซึ�งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั�นดว้ยขนมเซมเบท้ี�ทาํมาสาํหรบักวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรา้น
ที�ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ ��� เยน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที�พาํนกัของจกัรพรรดิญี�ปุ่ น ในช่วงปี ��� – ���� และปัจจุบนันี �ก็เป็นเมืองที�

ใหญ่เป็นอนัดบั � ของประเทศ รวมทั�งมีประชากรอีกราวๆ �.� ลา้นคน ซึ�งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนรุกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะ
เป็นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที�รูจ้กัมากที�สดุวดัหนึ�ง
ในประเทศญี�ปุ่ น สรา้งเมื�อปี พ.ศ. ���� ในอดีตพลบัพลาหลงันี �เคยถกูลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.���� โดยพระภิกษุที�บวชอยู่ใน
วดั ซึ�งศาลาสีทองที�เห็นในปัจจุบนัเพิ�งไดร้บัการแปะผนงัทองไปเมื�อปี พ.ศ.���� ที�ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นใน
สระนํ�าอย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี � ชั�น โดยชั�นแรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชั�นที�สองเป็นแบบบา้น
ซามไูร ส่วนชั�นที�สามเป็นแบบวดัเซน มีตาํนานเกี�ยวกบัการต์นูเรื�องอิกคิวซงั ว่าวดันี �เคยเป็นที�พาํนกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิมิซึ 



 

 

ผูท้ี�ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรื�องอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จาํลองเรื�องราวเหตกุารณข์องศาลาทองใน
วดันี �ใหเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนที�จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 

 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ�งที�นกัท่องเที�ยวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ�มเป็นที�นิยมตั�งแต่
สมยัเฮอนั (���-����) เป็นตน้มา และจะมีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเที�ยวชมกันอย่างคบัคั�งในช่วงที�ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปลี�ยนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านั�นจะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทั�งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที�ยวไดเ้รื�อยๆ สถานที�ที�ไดร้บัความนิยมอีกที�หนึ�งเมื�อมาถึงเมืองนี �ก็คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที�โอบ
ลอ้มดว้ยตน้ไผ่สีเขียวที�สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั�นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั�วไปตามภูเขาที�เขียวชะอุ่ม จุด
ท่องเที�ยวที�สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที�ตั�งของ สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซึ�งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องอารา
ชิยาม่า เป็นสะพานที�ใชข้า้มแม่นํ�าสายใหญ่ของเมือง ซึ�งอยู่ไม่ใกลก้บัตวัเมืองมากนกั 

คํ�า รับประทานอาหารคํ�า ณ ร้านอาหาร 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที� � 
เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาล
เจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัประสบการณค์วามสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ ลานสกี Biwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) นาํท่านนั�ง

กระเชา้ขึ �นสู่ลานสกี โดยท่านจะไดอ้ิสระเพลิดเพลินไปกบัหิมะขาวโพลน พรอ้มถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนกุไปกบัการ
ลองเช่า “ถาดเลื�อนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวรนี์�ไม่รวม ค่าเช่าเครื�องเล่นทุกชนิดและชุดสาํหรับเล่นสกี 
อุปกรณ ์Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณก์ารเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 



 

 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สมัผสัวฒันธรรมดั�งเดิมของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คือ การชงชาญี�ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มีขั�นตอนมากมาย 
เริ�มตั�งแต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการดื�มชา ทุกขั�นตอนนั�นลว้นมีขั�นตอนที�มีรายละเอียดที�ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึ�งก่อนกลับใหท้่านอิสระเลือกซื �อของที�ฝากของที�ระลึกตาม
อธัยาศยั 

 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ�งจอกขาว (Fushimi Inari Shrine) ที�สรา้งขึ �นในศตวรรษที� � โดยชาวนาเพื�อบูชา
สุนัขจิ �งจอกที�เชื�อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี�ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจาํนวนมากเรียงกันจน
กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิิที�มีความยาวประมาณ � กิโลเมตร 

 

 ย่านชินเซไก (Shinsekai) เป็นเหมือน“โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ที� เป็นเหมือน
สญัลกัษณท์ี�อยู่ตรงย่านนี � โดยถกูสรา้งขึ �นในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครั�งที�สอง หอคอย
แห่งนี �ไดถ้กูทาํลายลง จากนั�นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ไดท้าํการสรา้งขึ �นมาใหม่ มีความสงูถึง 103 เมตรอีกทั�ง อาหารขึ �นชื�อ
ของย่านนี �ที�หา้มพลาดก็คือ คุชิคาส ึ(Kushikatsu) ของทอดเสียบไม ้มีทั�ง ไก่, เนื �อววั, ฟักทอง และหน่อไม ้รวมถึงของหวานก็
มีกลว้ยและไอศกรีมทอดดว้ยเช่นกนั รา้นส่วนใหญ่จะเปิด 24 ชั�วโมง และจะคกึคกัมากเป็นพิเศษในตอนหวัคํ�า 

คํ�า อิสระรับประทานอาหารคํ�าตามอัธยาศัย 
ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกัโรงแรม WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 



 

 

วันที� � อิสระท่องเที�ยวและช้อปปิ� งเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์่อยใหค้าํแนะนาํต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตั�งอยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดั�งเดิมของ
ญี�ปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื�นๆ เรียกไดว้่าเป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ
ยี�หอ้ดงัทั�วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี �แลว้ยงัมีสินคา้จาํพวกอาหารและเครื�องดื�มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซื �อเช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แลว้ที�ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที�เอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไว้
ภายใตห้ลังคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั�งเดิม,อัญมณี
เครื�องประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหล่งที�ตั�งของหา้งสรรพสินคา้ชื�อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งไดจุ้ใจ และยงัมี
สถานที�ท่องเที�ยวสาํคญัๆต่างๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจ ิ พิพิธภัณส์ตัวน์ํ�าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอนั 
ชิงช้าสวรรคเ์ทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเทต็สึจิน พิพิธภัณฑว์ิทยาศาตรโ์อซาก้า 
* เพื�อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที�จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารคํ�า* 

ที�พกั นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที� � ปราสาทโอซากา้ (ด้านนอก) – รงิคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์–  
โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) 
 (TG673 17.25-22.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ�งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ�งใหญ่ของ

ยคุสมยัที�โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกคาํสั�งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี �นบัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึ�งของโอซากา้ที�ตอ้งมา
เยือนสกัครั�ง 

 

 
 ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปปิ�งขนาดใหญ่ ที�มีการออกแบบใหด้เูหมือนกบัรีสอรท์โดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอนัมีประวตัิศาสตรข์องอเมริกาและมีรา้นคา้ถึง ��� รา้นที�พรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไป
เลือกซื �อของ ทั�งสินค้าแบรนด์เนมของญี�ปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอ้ปปิ�งต่อที� ห้างอิออน มอลล ์(Aeon mall) ใหท้่านไดซ้ื �อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น ��� เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง ��� เยนเท่านั�น 
 สมควรแก่เวลาเดินทางนําท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG673 
สายการบินมีบริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
** หากท่านที�ตอ้งออกตั�วภายใน (เครื�องบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทาํการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี�ดูแลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
 
  

อัตราค่าบรกิาร : OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน �คืน 
โดยสายการบนิไทย 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก �-� 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ �� ปี 
(เสริมเตียง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ � ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี�ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั�ว 
ท่านละ 

วนัที� �� – �� ม.ค.63 39,900 39,900 37,900 7,900.- 24,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตั�วเครื�องบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เนื�องจากเป็นราคาพิเศษ 

 



 

 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั�งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านขึ �นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว ทางบรษิัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษัทฯเพื�อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์

เดินทางก่อนทกุครั�ง มิฉะนั�นทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น 
3.  การชาํระค่าบรกิาร 
     �.� กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 15,000 บาท  
    �.� กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที�เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
�.� แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ� เก็บค่าใชจ้่ายทั�งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที�ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั
จาํที�นั�งกบัสายการบินและค่ามัดจาํที�พัก รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 
หรือ ค่าทัวรท์ั�งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที�ระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 **สาํคัญ!! บริษัททาํธุรกิจเพื�อการท่องเที�ยวเท่านั�น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขั�นตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั�งไทยและญี�ปุ่ น ขึ �นอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ที�เท่านั�น ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั�งสิ �น** 
4.6 เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจาํคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั�งสิ �น 

 
อัตราค่าบริการนี�รวม 
1.  ค่าตั�วโดยสารเครื�องบินไป-กลบั ชั�นประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี�ยนระดับชั�นที�นั�งจากชั�นประหยดัเป็นชั�นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชาํระเงินเพื�ออัพเกรดตอ้งกระทาํที�เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั�น  

2.  ค่าที�พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที�ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที�นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก �ห้องคือ � TWN + 1SGL และอาจ
มีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 



 

 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที�บรษิัท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ�าหนกัสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสาย

การบินที�มีการเรียกเก็บ **ตั�งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลดนํ�าหนกัสมัภาระ
โหลดใตท้อ้งเครื�องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั�น  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซื �อประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ�มเติมกบัทาง
บรษิัทได ้**  
- เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบี �ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื�อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% และหกั ณ ที�จ่าย 3%  
 
 
อัตราค่าบริการนี�ไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที�

ประสงคจ์ะพํานักระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า 
ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ�มในการขอวีซ่าตามที�สถานทูตกาํหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือที�ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีนํ�ามนั ที�สายการบินเรียกเก็บเพิ�มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ท่าน 
 
หมายเหต ุ
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ�ม หากสายการบินมีการปรบัขึ �นก่อนวนัเดินทาง 
3.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนาํสิ�งของผิดกฎหมาย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั�งสิ �น หากเกิดสิ�งของสูญหาย อันเนื�องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที�ยวเอง 

6.  เมื�อท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวรท์ั�งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั�งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 
รายละเอียดเกี�ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั�นในประเทศญี�ปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั�นตอนการตรวจคนเขา้เมือง 
เพื�อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิในการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 
**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบินและเอกสารเรื�องที�พกัทางบริษัทจะ
จดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทั�งนี �ขึ �นอยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญี�ปุ่ น** 
1. ตั�วเครื�องบินขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  
2. สิ�งที�ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกิดขึ �นระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อไดร้ะหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื�นๆ) 
 
กาํหนดการเดินทางระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรับกรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี�ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื�อการพาํนกัระยะ

สั�น 
3. ในขั�นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท้ี�ไม่มีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที�อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


