
   
 

 

 
 

รหสัโปรแกรม : 14626  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

OSAKA KYOTO SKI TAKAYAMA 5D3N  

ซุปตาร ์หมิะขาว 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 - มกราคม 63 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

เมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิ

สกัการะศาลเจา้เฮอนั และ รว่มพธิชีงชาญีปุ่่ น 

เพลดิเพลนิ กบักจิกรรมบนลานสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีาวโพลน  

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ และเมอืงเกา่ทาคายามา่

ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปป้ิงจใุจ ซาคาเอะ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

30 พฤศจกิายน-04 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

01-05 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

02-06 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

03-07 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 6°C - 12°C  

04-08 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

05-09 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

06-10 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 13°C  

07-11 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 6°C - 12°C  

08-12 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

09-13 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 5°C - 12°C  

10-14 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 5°C - 12°C  

11-15 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

12-16 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 5°C - 12°C  

13-17 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 12°C  

14-18 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

15-19 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

16-20 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

17-21 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 4°C - 11°C  

18-22 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 4°C - 11°C  

19-23 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 11°C  

20-24 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 4°C - 11°C  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิสายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

21-25 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

22-26 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

23-27 ธนัวาคม 2562 28,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

24-28 ธนัวาคม 2562 
28,888.- 

7,900.- 4°C - 10°C  

26-30 ธนัวาคม 2562 33,888.- 7,900.- 4°C - 10°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS1 33,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

27-31 ธนัวาคม 2562 BUS2 33,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

28 ธนัวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

29 ธนัวาคม 62-02 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

30 ธนัวาคม 62-03 มกราคม 63 36,888.- 7,900.- 2°C - 11°C  

http://bit.ly/2NMk5YE


          บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น – เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น – 

เมอืงนาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร ์

วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ น าท่านสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของ

ทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นีใ้หเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที่

ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เนือ่งจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลัง

ตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกี

สญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิาม
มแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รก
และองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิ ิ
ยกัษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวดั มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กลจากนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของ
ชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอน
มากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจง
และสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมใน
พธิกีารชงชานีอ้กีดว้ย เดนิทางสู ่เมอืงนาโกยา่ เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในภาคชบูุ และมปีระชากรมาก
เป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบนเกาะฮนช ูเป็นเมอืงเอกของ
จังหวัดไอจแิละเป็นหนึง่ในเมอืงท่าหลักของญีปุ่่ น ปัจจุบันจัดเป็นเมอืงเศรษฐกจิส าคัญ เป็นเมอืง
อตุสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมแีหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่เีสน่หด์งึดดูใจใหท้า่นมาเทีย่วชมอยา่งต่อเนื่องตลอดทัง้ปี อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ 
(Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 
(central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชัน่, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซา
ลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  



วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - สกเีมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ผา่นชม อาคารทาคายามา่ - หมูบา้นชิ

ราคาวา่ - เมอืงนาโกยา่ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกทีาคายามา่ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมฤดูหนาว บน

ลานสกหีมิะขาวโพลนกวา้งสดุลกูหลูกูตา ทา่นสามารถเชา่ชดุอปุกรณ์สกสี าหรับถา่ยรปูหรอืเล่นสกทีัง้ 

Sled Snow board หรอื กจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย (ราคาไมร่วมคา่กจิกรรม – คา่เชา่อุปกรณ์

ตา่งๆ) เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปน

แอลป์  ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่งัคงอนุรักษ์ไว ้

ซ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไม ้

แบบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ย

ผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ผา่นชม 

อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ า

ภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิด

เป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นที่

จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผน

เมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่ี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มคีวามหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบ

ของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 

องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางกลับเมอืงนาโกยา่ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนาโกยา่ - เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซ

บาช ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นเมืองที่มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี

ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่

ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึ่งในไม่กีเ่มอืงที่มสีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตรัิฐบาลญี่ปุ่ น 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหมใ่นโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที่

ย ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่นีม้แีหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้



1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต์่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภยัไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครือ่งเลน่หลายอยา่งถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกับพอ่แมไ่ด ้ท าให ้

เด็กๆไมก่ลัวและสนุกสนานรว่มกนัไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรปูแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดงั Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุง่กวา้ง ทัง้ว ิง่เลน่กับตัวการต์นูแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทุกอยา่งทุกประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถือว่าเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีม้คีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีต่อ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (5) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 
 



เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึ

เทีย่วบนิ พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้

มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 



หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 



 


