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เที่ยวเต็มทกุวนั ไมม่ีวนัอิสระ | ชมปราสาทโอซากา้ | เที่ยวเมืองเกียวโต | กิจกรรมลานสกี 
 ชอ้ปป้ิงชินจกู ุชิบยู่า | ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ | โอไดบะ | แช่น า้แรธ่รรมชาติ | เมนขูาปยูกัษ ์

 

  

  

OSAKA TOKYO SKI WINTER เทีย่วเตม็ 6วัน 4คืน 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– มีนาคม 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง 47,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) 
(TG622 23.59 – 07.20 ) 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ
ได้] 

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

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต –  
ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเมื่อรบัสมัภาระ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัท่ี 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เมืองเกียวโต – ศาลเจา้ฟจิูมิอนิาร ิ– เมืองนาโกยา่ – ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ 

วนัท่ี 3.  วดันิตไทจิ – ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากจิูโกะ – เมนขูาปยูกัษ์ – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

วนัท่ี 4.  กิจกรรมลานสกี (ตามสภาพอากาศ) – ศนูยจ์ าลองแผน่ดินไหว – โตเกียว –- ชอ้ปป้ิงชินจกู ุ

วนัท่ี 5.  วดัอาซากสุะ - ถ่ายรูปคูโ่ตเกียว สกายทร ี– ชิบยูา่ – โอไดบะ-ไดเวอรซ์ิตี ้– อควาซติี ้
วนัท่ี 6.  วดันารติะ – อิออน มอลล ์– โตเกียว (สนามบินนารติะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ (TG677 17.30-22.30) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึง่เรว็กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา 

 ออกเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า ชมบรเิวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความ
ยิ่งใหญ่ของยคุสมยัที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี ้นบัเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึ่งของโอ
ซากา้ที่ตอ้งมาเยือนสกัครัง้ 

 

 
 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึง่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

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

 

 
 เดินทางสู ่เมืองนาโกยา่ น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ แหลง่รวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลาง

เมืองแหลง่พกัผอ่นกหยอ่นใจและจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ยา่งเต็มที่ เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, 
LACHIC และ Mitsukoshi เป็นตน้ อีกทัง้สญัลกัษณใ์จกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินที่
ตอ้งไป 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED PLANET NAGOYA NISHIKI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 
วัดนิตไทจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – กิจกรรมชงชา – ทะเลสาบคาวากูจโิกะ –  
เมนูขาปูยักษ ์– แช่น ้าแร่ธรรมชาต ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดนิตไทยจิ วดัที่เกิดจากความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรชักาลที่ 5 ไวเ้พื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ไดร้บัพระราชทางจากพระมหากษัตริยไ์ทย ภายในจะมีรูปป้ันขององค์
รชักาลที่ 5 อยูใ่นวดัอีกดว้ยและปัจจบุนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกนัอยา่งมากมาย 

 

 
 ทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น  อิสระใหท้่านไดช้มทิวทศันข์อง

ทะเลสาบหรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากปลาไหลนานาชนิดพรอ้มภตัตาคารหรูและศนูยจ าหนา่ยสนิคา้ อาหารพืน้เมือง เช่น พาย
ปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิว้ ท่ีขึน้ช่ือเพื่อเป็นของฝาก และ สตารบ์คัสดุชิล 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 
เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การจบัถว้ยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็นอย่าง
มาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตวัท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึกตาม
อธัยาศยั จากนัน้ชมความงามของ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchiko) ที่เป็นหนึ่งในหา้ทะเลสาบลอ้มรอบภเูขาไฟฟูจิ 
ซึ่งทะเลสาบแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรบันกัท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนญ่ีปุ่ นหรือต่างชาติก็ตามมกัจะมาหาที่พกัผ่อนในบริเวณนี ้
มากกวา่ทะเลสาบท่ีเหลอือีกสีแ่หง่ ดงันัน้รอบๆ บรเิวณนีจ้ึงเต็มไปดว้ยโรงแรม, รา้นอาหาร, และรา้นขายของที่ระลกึมากมาย 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **พิเศษ เมนูขาปูยกัษส์ไตลญ่ี์ปุ่น พร้อมน ้าจิม้รสเด็ด** 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJI PREMIUM RESORT หรือเทียบเท่า 

หลังอาหารค ่า ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 
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วันที ่4 
กิจกรรมลานสกี (ตามสภาพอากาศ) - ศูนยจ์ าลองแผ่นดนิไหว - โตเกียว –  
ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สมัผสั ลานสกี ใหท้กุทา่นไดอ้ิสระเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะและเก็บภาพประทบัใจ กลบัไปอวดคนทางบา้น 

เช่นหากท่านตอ้งการเลน่ เลื่อนหิมะ **สามารถเช่าอปุกรณ์, ชุดส าหรบัเล่นสกีและเครื่องเลน่ทกุชนิด ราคาประมาณ 500-
15,000 เยน** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ลานสกีไม่สามารถเข้าได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรมทวัร์
เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศึกษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟูจิได ้
และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูไดส้วยงามในช่วงฤดหูนาว 
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 ศูนยจ์ าลองแผ่นดินไหว หรือ FUJINOEKI โดยภายในมีหอ้งจดัแสดงขอ้มลูการปะทขุองภเูขาไฟจากทกุมมุโลก มีหอ้งจดั
ฉากการเกิดแผน่ดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดบัริคเตอรต์่างๆ รวมไปถึงการเสนอแนวทางการเอาตวัรอด
จากสิ่งกีดขวางต่างๆ หลงัจากเกิดแผ่นดินไหวไปแลว้ จากนัน้จะปิดทา้ยดว้ยโซนชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆมากมายที่เป็นโปรดกัส์
ของญ่ีปุ่ น 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 เดินทางสู่เมืองโตเกียว น าท่านสู่ย่านช้อปป้ิงชินจูกุ ใหท้่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงสินคา้มากมายและ 

เครือ่งใชไ้ฟฟา้ กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้ที่จะเอาใจคณุผูห้ญิงดว้ย กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ แบ
รนดเ์นม เสือ้ผา้แฟชั่นส าหรบัวยัรุน่ เครือ่งส  าอางยี่หอ้ดงัของญ่ีปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5 
วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปคู่โตเกียว สกายทรี – ชิบูย่า – โอไดบะ – ไดเวอรซ์ิตี ้– 
อควาซิตี ้

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 

 

 
 เดินสู่ริมแม่น า้สมุิดะ อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจหอคอยที่สงูที่สดุในโลก หอคอยโตเกียวสกาย ทรี 

(Tokyo Sky tree) ที่เปิดเมื่อ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสงู 634 เมตร และสามารถท าลายสถิติความสงูของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซึง่มีความสงู 600 เมตร กบั CN Tower ในนครโตรอนโต ของแคนาดา ท่ีมีความสงู 553 เมตร 

 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 ช้อปป้ิงชิบูย่า เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่ตัง้อยู่ใกลชิ้นจุกุและฮาราจูกุ  โดยเรียกไดว้่าเป็นเมืองตน้ก าเนิดวฒันธรรมใหม่ของเหล่า
วยัรุน่ท่ีสามารถสมัผสักบัแฟชั่นอินเทรนดอ์นัทนัสมยัไดท้ี่น่ีเรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้แฟชั่นทนัสมยัและรา้นคา้ที่สามารถสมัผสัถึง
วฒันธรรมลา่สดุไดม้ากมาย โดยเจริญรุง่เรืองในฐานะที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีผู้คนจากทัง้ในและต่างประเทศแวะ
เวียนมาเยือนกนัเป็นจ านวนมาก 
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 โอไดบะ (Odaiba) เป็นเกาะรวมศนูยก์ลางความบนัเทิง ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึน้มาเป็นเกาะ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1850 เกาะนีเ้ป็นท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง วิสยัทศัน ์และศกัยภาพของชาวญ่ีปุ่ น ที่สามารถสรา้ง สิง่ที่เป็นไปไมไ่ดใ้หเ้ป็นไปไดข้ึน้มาให้
ทา่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอรซิ์ตี ้ซึง่ภายในมีรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงมากมาย และใหท้่าน
ถ่ายรูปกบักนัดัม้ตวัใหม ่RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณหา้ง ก็จะมีรา้นคา้ส าหรับคอกนัดัม้ 
อย่างกนัดัม้คาเฟ่ และใหม่ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมากับห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตของโดราเอมอน 
หรือ Doraemon Future Department ขึน้ช่ือว่าเป็น รา้นคา้ของโดราเอมอนแห่งแรกของโลก ภายในจึงประกอบดว้ย
โซนรา้นคา้ท่ีจ าหนา่ยสนิคา้ลขิสทิธ์ิทัง้หมดของโดราเอมอนและเพ่ือนๆ รวมถึงมีสนิคา้หายากท่ีมีวางจ าหนา่ยเฉพาะท่ีน่ีเทา่นัน้ 
เรยีกไดว้า่มีสนิคา้ใหแ้ฟนๆ ไดเ้ลอืกซือ้กนัอยา่งจใุจเลยทีเดียว วา่กนัวา่ น่ีคือสถานที่ที่เหลา่สาวก “โดราเอม่อน” ควรมาเยือน
สกัครัง้ในชีวิต เพราะจะไดส้มัผสักบัประสบการณส์ดุพิเศษ ราวกบัยกออกมาจากการต์นู ไม่ว่าจะเป็นโซน “Secret Gadgets 

Lab” ที่จ าลองบรรยากาศภายในใหผู้ม้าเยือนรูส้กึราวกบัว่าก าลงัไดส้มัผสักบัของวิเศษที่ออกมาจากกระเป๋าของโดราเอม่อน
อย่างที่ปรากฎอยู่ในเรื่อง รวมถึงโซน “Customization” ที่ใหแ้ฟนๆ ของโดราเอม่อนได ้สรา้งของวิเศษ ที่จะมีเพียงหนึ่งเดียว
เป็นของตวัเองอีกดว้ยและห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ หา้งดงัของย่านนีท้ี่ไม่ควรพลาด เพราะทัง้รา้นคา้ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้
ตา่งๆ รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงภาพยนตรท์ี่มีถึง 13 โรงดว้ยกนั จุดเด่นของที่น่ีอยู่ที่ชั้น 5 เป็น ราเม็ง ฟู๊ด ทีมพารค์ 
รวบรวมราเม็งชนิดตา่งๆจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นมาไวท้ี่น่ี ส  าคญัดา้นหนา้ของหา้งสรรพสินคา้สามารถมองเห็นสะพานสายรุง้ได้
อยา่งชดัเจน 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6 วัดนาริตะ – อิออน มอลล ์– โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภมู)ิ (TG677 17.30 – 22.30) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สกัการะ เทพเจ้าแห่งไฟ หลวงพ่อ “ฟุโดเมียว” ณ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ (Naritasan Shinshoji Temple) ที่มีประวตัิศาสตร์

อนัเก่าแก่ มีอายยุาวนานมากกวา่ 1,000 ปี (สมยัเฮอนั ช่วงปลายศตวรรษที่ 8) ซึง่เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธิคนัโตที่ไดส้รา้ง
ขึน้อทิุศแดศ่าสนาพทุธใหก้บัเทพเจา้ฟูดเูมียวโอะ วดันีถื้อไดว้่าเป็นวดัท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมากทางดา้นการขอพรเรื่องความปลอดภยั 
แคลว้คลาดจากภยัอนัตรายและอุบตัิเหตตุ่างๆ รวมทัง้เรื่องความรกั หนา้ที่การงาน วดัแห่งนีม้ีโครงสรา้งสิ่งก่อสร้างทีไดร้บั
เลือกใหเ้ป็นสมบตัิล  า้ค่าทางวฒันธรรม สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาทกุคู่เมื่อมาถึงหนา้ตวัวดัก็คือประตทูางเขา้ที่มีช่ือว่า โซมง ที่
สรา้งขึน้ในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 1,070 ปีหลงัจากก่อตัง้วดั บานประตจูะมีสมบตัิล  า้ค่าทางวฒันธรรม ช่ือ นิโอ คือเทพ
เจา้สององคท์ี่คอยปกปักษ์รกัษาวดัแห่งนี ้ ขา้งในวดัจะมีโบสถห์ลกั ไดฮนโด และถดัไปจะมีอาคารช่ือ ชะกะโด ซึ่งเคยเป็น
โบสถห์ลกัมาก่อน 

 

 
 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 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล ์
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

22.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 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 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง : OSAKA TOKYO SKI WINTER เทีย่วเตม็ 6วัน 4คนื 
โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 12 – 17 ก.พ.63 47,900 47,900 45,900 8,900 33,900 
วนัท่ี 21 – 26 ก.พ. 63 47,900 47,900 45,900 8,900 33,900 
วนัท่ี 28 ก.พ. – 04 มี.ค.63 47,900 47,900 45,900 8,900 33,900 
วนัท่ี 06 – 11 มี.ค.63 49,900 49,900 47,900 8,900 35,900 
วนัท่ี 13 – 18 มี.ค.63 49,900 49,900 47,900 8,900 35,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 
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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 ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
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5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข
ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

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] 

 

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 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บรษัิทฯ 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 
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