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OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI ปีใหม่ เทีย่วเตม็ 6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 

เร่ิมต้นเพยีง 39,888.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซากา้ (สนามบินคนัไซ ) (XJ612/00.55 – 08.40) 

วนัท่ี 2. โอซากา้ (สนามบินคนัไซ )-เมืองเกียวโต-ศาลเจา้ฟชิูมิอินาร-ิรา้นจ าหนา่ยของฝาก-เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination  

วนัท่ี 3. หมูบ่า้นชิราคาวาโกะ-เมอืงทาคายามา่-ที่วา่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-ถนนสายซนัมาจิ ซจิูทะเลสาบซูวะ- 

แช่น า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัท่ี 4. กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)-กิจกรรมชงชา-โตเกียว-ชอ้ปป้ิงชินจกู-ุหมูบ่า้นเยอรมนั(ดงูานประดบัไฟ) 

วนัท่ี 5. วดัอาซากสุะ-โอไดบะ-หา้งไดเวอร ์ซิตี-้อควาซิตี-้อิออน มอลล-์โตเกียว (สนามบินนารติะ) 

วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ )  
(XJ612/00.55 – 08.40) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ ์( XJ)  พบเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั พรอ้มอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 
[ส  าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรบัได]้ 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้าน
จ าหน่ายของฝาก – เทศกาลแสงสี Nabana No Sato Winter Illumination 

00.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ612 บริการอาหารและน ้าดื่มบนเคร่ือง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋า

สมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ไกดจ์ะพาทกุทา่นไปขึน้รถบสั เตรยีมตวัออกเดินทาง พรอ้มกบัรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตาม
เวลาของญ่ีปุ่ น ซึง่เรว็กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึง่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 

 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เช่ือกนัว่าเป็น
ทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิิจ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า  น าท่านช้อปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก  ที่รวบรวมสินค้าชั้นน าไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
เครือ่งใชไ้ฟฟา้ หรอืของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครือ่งส  าอางตา่งๆ 

 เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปารค์ ขนาดใหญ่ในเมืองนากาชิม่า ซึ่งทกุปีจะมีการจดั
แสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มีการจัดแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดว้ย โดยธีมงานสว่นใหญ่จะเก่ียวกับ
ธรรมชาติ สายน า้ อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ี่เนรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดงไฟแห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงาน
เทศกาลที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย  
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม NAGOYA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่3 
หมู่บ้านชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า
[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจ ิซูจิ – ทะเลสาบซูวะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะแตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ี 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่  ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เมืองทาคายาม่า (Takayama) น าท่านชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคา

ยาม่า [ด้านนอก] ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยงัอนรุกัษ์และคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอยา่งดี อิสระใหท้กุทา่นไดเ้ดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

 
ค ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั SUWA LAKE HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแรธ่รรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่4 
กิจกรรม ณ ลานสกี(ตามสภาพอากาศ)– กิจกรรมชงชา – โตเกียว –ช้อป
ป้ิงชนิจูกุ – หมู่บ้านเยอรมัน(ดูงานประดับไฟ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุทา่นไดอ้ิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น  

เช่นหากท่านตอ้งการเลน่ เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเลน่ทกุชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ลานสกีเขา้ไมไ่ดเ้นื่องจากสภาพอากาศ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัร ์หรอืบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธ์ิเปลีย่นโปรแกรมทวัรเ์ป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึ
เก่ียวกบัภเูขาไฟฟจิูได ้และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน

มากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก และทา่นยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัทา่นเองอีกดว้ย ซึง่ก่อนกลบัใหท้า่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึ
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เมืองโตเกียว (Tokyo) ช้อปป้ิงที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวง

โตเกียว เป็นศนูยร์วมแฟชั่นเก๋ๆ เทห่์ๆ  ของเหลา่บรรดาแฟชั่นนิสตา้ มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศนูยก์ลางของของย่านนี ้
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวันมีผูค้นจ านวนมากถึง 2.5 ลา้นคนที่ ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางดา้น
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปดว้ยตกึระฟา้หลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางดา้นตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้, รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มี
รา้นอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นรา้นอิซากายะ (Izakaya) 

 หมู่บ้านเยอรมัน (Tokyo German Village) ตัง้อยู่ในจังหวดัชิบะ บนอาณาบริเวณขนาดใหญ่ ที่หมู่บา้นเยอรมนั นีม้ีทัง้
เครือ่งเลน่แบบสวนสนกุแตไ่มห่วือหวามาก โซนประสบการณธ์รรมชาติ เกม กีฬา และโซนสมัผสัชีวิตสตัว ์รวมไปถึงมีกิจกรรม 
workshop ตา่งๆที่จ าลองเอาบรรยากาศของทอ้งทุง่ในเยอรมนี ที่มีทุง่ดอกไมไ้วใ้หถ้่ายรูปเลน่ มีอาหารและไวนใ์หไ้ดเ้ลอืกทาน
กนัตามอธัยาศยั ไฮไลท!์!! ตื่นตากบังานประดบัไฟท่ีสวยที่สดุแหง่หนึง่ของภมูิภาคคนัโต ประเทศญ่ีปุ่ น 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5  
วัดอาซากุสะ – โอไดบะ –- หา้งไดเวอร ์ซิตี ้– อควาซิตี ้– อิออน มอลล ์– 
โตเกียว (สนามบนินาริตะ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นมสัการเจา้แมก่วนอิมทองค า ณ วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ เป็นวดัที่เก่าแก่และไดร้บัความเคารพจากชาวกรุงโตเกียว

อยา่งมาก เพราะภายในอารามประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร และยงัมี โคมไฟยกัษ์ 
4.5 เมตร ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ในนามประตฟู้าค ารณและท่านจะไดส้นกุกบัการเดินเลือกดสูินคา้ต่างๆ 
สองขา้งทางของ ถนนนากามิเซะ ซึง่มีรา้นคา้ขายของที่ระลกึตา่งๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจ
ที่ระลกึ 

 โอไดบะ (Diver city Odaiba) ยา่นเมืองใหมท่ี่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่
ห้างไดเวอรซิ์ตี้  ซึ่งภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และให้ท่านถ่ายรูปกับกันดัม้ตัวใหม่ RX-0 
Unicorn  รวมถึงห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้  หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ต่างๆ 
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ชัน้ 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ ด ทีมพารค์ รวบรวมรา
เม็งชนิดต่างๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่นี่ ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ไดอ้ย่าง
ชดัเจน 
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กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิงต่อที่ อิออน มอลล ์(Aeon Narita Mall) หา้งสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นค ้าที่หลากหลาย
มากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเครื่องกีฬา และซุปเปอร์
มารเ์ก็ตขนาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ก็บจดัการลสิตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครนัเต็มที่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

20.40 น น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์(XJ) เที่ยวบินที ่XJ 607 บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง 

วันที ่6 กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XJ607 /20.40-01.20) 
01.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : OSAKA TAKAYAMA TOKYO SKI ปีใหม่ เทีย่วเตม็ 6 วัน 3 คนื  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอก็ซ ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่
เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 42,888 42,888 41,888 7,900.- 36,888 

29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63 40,888 40,888 39,888 7,900.- 34,888 

30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63 39,888 39,888 38,888 7,900.- 33,888 

31 ธ.ค. 62 – 05 ม.ค. 63 39,888 39,888 38,888 7,900.- 33,888 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินแอรเ์อเซีย เอ็กซ ์20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 


