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สนกุกบัสวนสนกุ UNIVERSAL STUDIO JAPAN | ลานสกี BIWAKO VALLEY SKI RESORT 
เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอ่ิม | อิสระทอ่งเที่ยวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 1วนั | พกัโอซากา้ 3 คืนติด  

 

 

  

OSAKA KYOTO UNIVERSAL NEW YEAR 6วัน 4คืน 

เดินทาง ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563  

ราคาเพียง 54,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) (TG622 23.55-07.20) 
วนัท่ี 2.  โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – วดัคนิคะคจุิ – อาราชิยามา่ – สะพานโทเก็ทสเึคียว – อโุมงคป่์าไผ่ 

วนัท่ี 3.  เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาลเจา้ฟชูิมอิินาร ิ– โอซากา้ – ย่านการคา้ชินเซไก 

วนัท่ี 4.  อิสระท่องเท่ียวและชอ้ปปิง้เมืองโอซากา้ 

วนัท่ี 5.  สวนสนกุยนูิเวอรแ์ซลสตดูโิอ (รวมบตัรเขา้) 
วนัท่ี 6.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรีเมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบนิคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรรภมู)ิ  

(TG673 17.25-22.00) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(TG622 23.55-07.20) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG622 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ –  
อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงคป่์าไผ่ 

07.20 น. เดนิทางถึง สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศลุกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดร้ับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มท่ี 

จนกระทั่งถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส  าคญัทางประวตัศิาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกดว้ย วัดโทไดจ ิ

(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุและมี
ความส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ ท่ีสดุใน
โลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบทุส ึยงัประดษิฐานดา้นในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น มีความสงู
มากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ดแ้ละเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรบันกัท่องเท่ียวก็คือเจา้กวาง
นอ้ยใหญ่ท่ีเดนิขวกัไขวไ่ปมา ซึ่งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมเซมเบท่ี้ท ามาส าหรบักวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรา้น
ท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นท่ีพ านกัของจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก้็เป็นเมืองท่ี
ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนุรกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะ
เป็นสว่นมาก วัดคินคะคุจ ิ(Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัท่ีรูจ้ักมากท่ีสดุวดัหนึ่ง
ในประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งเม่ือปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยู่ใน
วดั ซึ่งศาลาสีทองท่ีเห็นในปัจจบุนัเพิง่ไดร้บัการแปะผนงัทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ท่ีผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นใน
สระน า้อย่างสวยงาม วดัคินคะคจุิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ท่ีสองเป็นแบบบา้น
ซามไูร สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต  านานเก่ียวกบัการต์นูเร่ืองอิกควิซงั วา่วดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิมิซึ 
ผูท่ี้ชอบทายปจุฉา-วสิชันา กบัอิกควิซงัในการต์นูเร่ืองอิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ  าลองเรื่องราวเหตกุารณ์ของศาลาทองใน
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วดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนท่ีจะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัขิองวดัโรกนุนอนจิ 
 

 
 อาราชยิาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นท่ีนิยมตัง้แต่

สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกันอย่างคบัคั่งในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยามา่นัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดนิเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ สถานท่ีท่ีไดร้บัความนิยมอีกท่ีหนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก้็คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบ
ลอ้มดว้ยตน้ไผ่สีเขียวท่ีสูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุ่ม จุด
ท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของอารา
ชิยามา่ เป็นสะพานท่ีใชข้า้มแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไมใ่กลก้บัตวัเมืองมากนกั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาล
เจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสัประสบการณค์วามสนกุสนานกบั กิจกรรม ณ ลานสกี Biwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) น าท่านนั่ง

กระเชา้ขึน้สูล่านสกี โดยท่านจะไดอ้ิสระเพลดิเพลนิไปกบัหิมะขาวโพลน พรอ้มถ่ายรูปเก็บความประทับใจ หรือสนุกไปกับการ
ลองเช่า “ถาดเล่ือนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวรนี์้ไม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี 
อุปกรณ ์Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณก์ารเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยังมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั 

 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว (Fushimi Inari Shrine) ท่ีสรา้งขึน้ในศตวรรษท่ี 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชา
สุนัขจิง้จอกท่ีเช่ือกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจ  านวนมากเรียงกันจน
กลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

 
 ย่านชินเซไก (Shinsekai) เป็นเหมือน“โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ท่ีเป็นเหมือน

สญัลกัษณท่ี์อยู่ตรงย่านนี ้โดยถกูสรา้งขึน้ในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แตใ่นระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง หอคอย
แห่งนีไ้ดถ้กูท าลายลง จากนัน้ไมน่านประมาณปี 1956 ก็ไดท้  าการสรา้งขึน้มาใหม ่มีความสงูถึง 103 เมตรอีกทัง้ อาหารขึน้ช่ือ
ของย่านนีท่ี้หา้มพลาดก็คือ คชุิคาส ึ(Kushikatsu) ของทอดเสียบไม ้มีทัง้ ไก่, เนือ้ววั, ฟักทอง และหน่อไม ้รวมถึงของหวานก็
มีกลว้ยและไอศกรีมทอดดว้ยเช่นกนั รา้นสว่นใหญ่จะเปิด 24 ชั่วโมง และจะคกึคกัมากเป็นพเิศษในตอนหวัค ่า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 อิสระทอ่งเทีย่วและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์่อยใหค้  าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดัง้เดิมของ
ญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ
ย่ีหอ้ดงัทั่วโลกเลยก็วา่ได ้นอกจากนีแ้ลว้ยังมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไว้
ภายใตห้ลงัคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม,อัญมณี
เครื่องประดบัและรา้นหนงัสือ เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิ้งไดจุ้ใจ และยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจิ พพิธิภัณสั์ตวน์ ้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรคเ์ทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเทต็สึจนิ พพิธิภัณฑว์ทิยาศาตรโ์อซาก้า 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเตน้ ระทึกใจจากหนังดงัท่ีท่านช่ืนชอบ 
เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเร่ือง “แบค็ดราฟท”์ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรือเพ่ือพบกับความน่า
สะพรงึกลวัเหมือนอยู่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับ 
“สไปเดอรแ์มน” ท่ีรอใหท้่านพิสจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกับโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัให้
ท่านไดเ้พลิดเพลินกับตวัการต์นูสดุน่ารกัอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The Wizarding World of 

Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉาก
ตา่งๆจากภาพยนตร ์โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่ล่าสดุ ท่ีจะไดใ้หค้ณุบินได้ ใน
โซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124 
เมตร และจดุทิง้ดิง่สงูสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนท่ีสรา้งเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลืองสดุกวนท่ีโด่งดงัมาจาก 
เร่ือง Despicable Me ซึ่งไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของ
ท่ีระลกึ รา้นอาหาร โชวต์า่งๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเครื่องเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลกอีกดว้ย 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า * 

 
ทีพั่ก น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอลล ์–  
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
 (TG673 17.25-22.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบรเิวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของ

ยคุสมยัท่ีโชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนีน้ับเป็นแลนดม์ารก์อันดบัหนึ่งของโอซากา้ท่ีตอ้งมา
เยือนสกัครัง้ 

 

 
 ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ชอ้ปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบใหด้เูหมือนกับรีสอรท์โดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอนัมีประวตัศิาสตรข์องอเมริกาและมีรา้นคา้ถึง 150 รา้นท่ีพรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สินคา้แบรนดเ์นมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอ้ปปิ้งต่อท่ี ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ใหท้่านไดซื้อ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
 สมควรแก่เวลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG673 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

22.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านทีต้่องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 
 
  

อัตราค่าบริการ : OSAKA KYOTO UNIVERSAL NEW YEAR 6วัน 4คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 29 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 54,900 54,900 52,900 9,900.- 44,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ 

ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทาง

บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
เท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลด
น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติม
กบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้

ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมา
ใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
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5.  บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 
ไม่วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรอืธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบรษิัท
จะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบติัเพื่อการ

พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


