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รหัสโปรแกรม : 25069 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

  

 TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER  
6D 4N โดยสายการบินไทย [TG] 
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วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมทีพ่ัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – นาโกย่า  
(สนามบินชบูเุซ็นแทร)์ (TG644 00.05 – 07.30) 

    

2 
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – เมืองกิฟุ – รา้นมีด Hamono-
ya Sansu  – เมืองกุโจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑก์ุโจฮะจิมงั – เมืองทา
คายาม่า – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

✈ 🍽 🍽 

HIDA PLAZA HOTEL  

หรือเทียบเท่า [♨] 

3 
ตลาดเชา้ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซนั
มาซิ ซูจิ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดบั
ไฟ Nabana no sato Winter Illumination 

🍽 🍽 🍽 

THE B NAGOYA 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – 
วดัคินคะคจุิ – ศาลเจา้ฟชูิมิอินาร ิ– โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงโดตงโบร ิ– 
ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

🍽 🍽 อิสระ 

OSAKA FUJIYA 
HOTEL หรือเทียบเทา่ 

5 
โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาวน ์– โกเบ ฮารเ์บอร์
แลนด ์– รงิคก์ ุพรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอล ์ 🍽 อิสระ อิสระ 

KANSAI 
WASHINGTON 

AIRPORT  

6 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
(TG623 11.00-15.40) 🍽 ✈  

 

Hi light 
งานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination | เมืองเก่าทาคายาม่า LITTEL KYOTO ซันมาจิซูจิ |  

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | กิจกรรมลานสกี | วัดคินคะคุจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ | ช้อปป้ิงจุใจ ย่านดัง อาท ิโดตงโบริ ชินไชบาชิ  
ไชน่าทาวน ์ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ลท็ ออิอน มอล ์| พกัออนเซน 1 คืน 

ราคาแนะน าเพยีง 54,900.-  เส้นทางการเดินทาง 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – นาโกยา่ (สนามบนิชูบุเซ็นแทร)์  
(TG644 00.05 – 07.30) 

21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที ่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันที ่2  

นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) – เมืองกิฟุ – ร้านมีด Hamono-ya Sansu – 

เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง – เมืองทาคายาม่า – แช่น ้าแร่

ธรรมชาติ 
00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 (สายการบินมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

07.30 น. เดินทางถงึ สนามบนิชูบุ เซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)ผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมือง ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก 

ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นรา้นที่เครื่องมีดตน้ต าหรบัของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัิยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลิตมีด

ไดค้มสดุ ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรบัที่รา้นซนัชูนีม้ีเครื่องใชข้องมีคมต่างๆ 

มากมายกว่า 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกรรไกรตดัแต่งกิ่งและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรบั

ท าครวัหลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวตัถุดิบของคุณง่ายยิ่งขึน้อกจากนีย้ังมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ 

จ าหน่ายอีกดว้ย พรอ้มทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิร ิไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามไูรฟันฉบัเดียว

ตน้ไผ่ขาดเป็น 2 ท่อน!! 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลือบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดีต กโุจฮะจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถกูเรียกว่าเป็นเมือง

แห่งสายน า้ ซึ่งจะไดย้ินเสียงน า้ไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตวัเมือง ดว้ยบรรยากาศที่ท  าใหห้วนนึกถึงอดีตนัน้ ท าใหท้ัง้เมืองเสมือน

กบัเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ย่างแน่นอน 

 
 พิพิธภัณฑก์ุโจฮะจิมัง ฮาคุรนัคงั ที่รวบรวมเสน่หข์องเมืองกโุจฮะจิมงัเอาไว ้นกัท่องเที่ยวสามารถเรียนรูว้ิธีการร่ายร  ากโุจ

โอโดริ ซึ่งเป็นการร่ายร  าประจ าเมืองที่ในทุกช่วงฤดูรอ้นจะมีการจดัเทศกาลการร่ายร  าสดุยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ นขึน้ โดย

จะจดัต่อเนื่องกันถึง 33 คืน ตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคมถึงตน้เดือนกันยายน นอกจากนีย้งัมีโซนเรียนรูป้ระวตัิศาสตรแ์ละ

การรา่ยร  าจากผูรู้อ้ย่างใกลช้ิด รวมถึงจดุจ าหน่ายขนมและของฝากประจ าเมืองกโุจอีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ทีพ่กั  เดินทางเขา้สู่ที่พกั HIDA PLAZA ONSEN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

หลังมือ้อาหารค า่ ใหท้่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่ น 

วันที ่3 

ตลาดเช้าทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – 

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato 

Winter Illumination 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ตลาดเช้าทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไมห้ลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามา

ปรุงสดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเล่นของที่ระลกึของพืน้เมืองต่างๆมากมาย 

 ทีว่่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิ

ดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 
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 ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตวัเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคนู า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซือ้สินคา้

พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ชื่อดว้ย คนที่อาศยัอยู่แถวนี ้ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของตา่งๆ (traditional shop)

เพื่อรบันกัท่องเที่ยว และยงัมกีารขายสินคา้พืน้เมืองหลายอย่าง เชน่ เกี๊ยะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นท่ียงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลือกจากองคก์ร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ีและ

รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า“กัสโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกวา้ง 10 เมตร 

 
 จากน้ันเดินทางต่อสู่ นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลาง

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีท่องเที่ยวมากมาย ทัง้สถานท่ีท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และสถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบัไฟที่สุดอลังการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลทค์ือ “อุโมงคไ์ฟดาวลา้น

ดวง” วิวดอกไมน้านาพนัธุ์ ซึ่งดอกไมเ้ป็นส่ิงดึงดูดใจหลกัของงานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้

และตน้ไมห้ลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไมเ้พียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่ง

ตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุไ์มท้ี่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 

ทีพ่กั  เดินทางเข้าสูท่ีพ่ัก THE B NAGOYA HOTEL หรือเทยีบเทา่ 
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วันที ่4 กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – 

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดตงโบริ – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณค์วามสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ ลานสกี Biwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) น าท่าน

นั่งกระเชา้ขึน้สู่ลานสกี โดยท่านจะไดอ้ิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะขาวโพลน พรอ้มถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนุกไป

กับการลองเช่า “ถาดเล่ือนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวร์นี้ไม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี 

อุปกรณ ์Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณก์ารเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้กัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศ

ญ่ีปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่ง

ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งไดร้บัการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นในสระ

น า้อย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็นแบบบา้น

ซามไูร ส่วนชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต  านานเก่ียวกบัการต์นูเรื่องอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิ

มิซ ึผูท้ี่ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรื่องอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเรื่องราวเหตกุารณข์องศาลา

ทองในวดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 
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 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียว

โต มีชื่อเสียงโด่งดงัจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสีูแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่นตน้จน

เป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาร ิ(Mt. Inari) ท่ีผูค้นเชื่อกนัว่าเป็นภเูขาศกัดิ์สิทธ ์โดย เทพอินาร ิ(หรือ พระแม่โพสพ ตามความ

เชื่อของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็น

สตัวค์ู่กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจา้แห่งนีม้ี

ความเก่าแก่มากถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปี

มาแลว้ อีกทัง้ที่แห่งนีย้งัไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตรฮ์อลลีวูด้ เรื่อง MEMOIRS OF GEISHA อีกดว้ย 

 
 ช้อปป้ิงย่านโดตงโบริ (Dotombori) เป็นหนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหาร

มากมายที่เปิดใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย 

ในช่วงกลางคืนกจ็ะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกลิูโกะ (Glico Running Man sign) 

และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่ เ ป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเชื่อมต่อกับ  ย่านชินไซบาชิ  

(Shinsaibashi) บริเวณแหล่งช้อปป้ิงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร ้าน

เครื่องส าอาง รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 

เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี ้

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก   เดนิทางเข้าสูท่ีพ่กั OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                          หนา้ 8 จาก 16 
 

วันที ่5 โกเบ – เดินเล่นย่านคิตาโนะ – โกเบ ไชน่าทาวน์ – โกเบ ฮาร์เบอรแ์ลนด ์– 

ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอล ์
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 เดินทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) ซึ่งอยู่ในจงัหวดัเฮยีวโกะ และเป็นหนึ่งใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีน่าดงึดดูใจส าหรบั

นกัท่องเที่ยว โดยที่ท่าเรือโกเบนัน้ ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เปิดท าการคา้ขายกบัต่างประเทศเป็นครัง้แรก

อีกดว้ย เดินเล่นย่านคิตาโน๊ะ (Kitano Ijinkan) เป็นย่านท่ีมีกล่ินอายของ 2 วฒันธรรมอย่างชดัเจน ปัจจบุนัยงัคงมีบา้น

สไตลย์ุโรปอยู่หลายหลัง โดยบางหลังไดม้ีการปรบัพืน้ที่ภายในบา้นใหเ้ป็น พิพิธภัณฑ ์บา้งก็ปรบัใหเ้ป็นแกลเลอรี่ ส่วน

สถานท่ี ที่คนนิยมมาเยี่ยมชมคอื Weathercock House อาคารทรงยโุรปที่มีกงัหนัลมไก่ อยู่บนหลงัคา โดยสถานท่ีนี ้ไดร้บั

การขึน้ทะเบียนเป็นสมบตัิสถานแห่งชาติอีกดว้ย 

 นานกิงมาจิ (Nankinmachi) ย่านไชน่าทาวนข์องเมืองโกเบ และถือเป็นแหล่งชมุชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สดุในภูมิภาคคนัไซ 

โดยที่ย่านนีไ้ดเ้ติบโตมาจากชาวจีนผูเ้ขา้มาท าการคา้ในช่วงที่ญ่ีปุ่ นเปิดประเทศในปี 1868 ปัจจุบันนีเ้ป็นแหล่งการคา้

ส าคญัที่จะมีสินคา้จากเมืองจีนเขา้มาขายมากมาย เช่น ผกัดอง เสน้บะหมี่ ผลไม ้ฯลฯ รวมถึงรา้นอาหารจีนอนัเลิศรส ก็ตัง้

เรียงรายอยู่ ณ จดุนีอ้ีกดว้ย  

 
 ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (Kobe Harborland) ตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านที่รวมทั้งแหล่งช็อปป้ิงและความ

บนัเทิงที่หลากหลายที่โด่งดงัมากๆ มีทัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนดัพบที่นิยมของชาวเมือง 

โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน า้เพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนีย้งัมีโรงภาพยนตร ์และรา้นอาหาร

ตัง้อยู่ในบริเวณโกดงัอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษที่ 19 อีกดว้ย บริเวณนีม้ีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไม่ว่าจะเป็นหา้ง 

Umie Mosaic ตั้งอยู่ริมน า้ ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผ้า และรา้นอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ย่างชัดเจน 

นอกจากนีย้งัมีสวนสนกุเล็กๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงชา้สวรรคท์ี่ตัง้อยู่หลงัอาคารหา้งโมเสค และหา้ง Canal Garden 

กลางวนั  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ แหล่งช้อปป้ิง 

 ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบใหด้เูหมือนกบัรีสอรท์โดย

ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเมอืงท่าชารล์สตนัอนัมีประวตัิศาสตรข์องอเมรกิาและมีรา้นคา้ถงึ 150 รา้นท่ีพรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเข้า

ไปเลือกซือ้ของ ทัง้สินคา้แบรนดเ์นมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 

Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 
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 ชอ้ปป้ิงต่อที่ ห้างออิอน มอลล ์ (Aeon mall) ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีทกุอยา่งในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 

ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง 

ทีพ่ัก   เดนิทางเข้าสูท่ีพ่กั KANSAI WASHINTON AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-

15.40) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

08.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

09.00 น น าทกุท่านท าการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

15.40 น. เดินทางถงึ สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั พร้อมกันทัง้คณะ     ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที่มี     ค่าจา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน 

- กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  
เป็นชัน้ธุรกิจ (Business Class) โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน 

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดทีน่ั่ง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ  
หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่อย่างใด  

TAKAYAMA OSAKA SKI WINTER 6 วัน 4คืน โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

11 – 16 ม.ค.66 54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 36,900.- 
18 – 23 ม.ค.66 54,900.- 54,900.- 51,900.- 10,900.- 36,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  
ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 
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- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมี
การออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

1.2 ค่าทีพ่ัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ่ัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู่ ( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ไดอ้ยู่ในชัน้เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน **ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 23 กิโลกรมั 
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบิน 
ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส่วนต่างของค่าใชจ้่ายที่สมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)  
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วัน   **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่  
สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรือสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระส่วนต่างเพิ่ม 
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4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางทีส่นามบินต้นทาง  
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่ น 
 
เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 24 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายังบริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสิทธ์ิส ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนญุาตใหสิ้ทธ์ิการจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่
น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื่อพรอ้มยืนยนัว่า ตอ้งการเดินทางท่องเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่ส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ชื่อ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดต่อประสานงานกบัทางบรษิัท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษิัท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง
ศุกร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของ
ทางบรษิัท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเงื่อนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน เนื่องจาก เมื่อท่านช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขการบรกิารและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้ระบุไวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
 
เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย(ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษิัทไม่ขอรบัยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงั สือมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเข้าให้
ครบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 35 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) สามารถลดจ านวนที่นั่งของสายการบินได ้15% ของจ านวนผูเ้ดินทาง (ตาม
เงื่อนไข ของสายการบินไทย ตอ้งจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวน ก่อนเดินทาง 90 วนั) 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรียมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรียมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น ค่ามดัจ าตั๋วเครื่อง ค่าบรกิารแลนด ์ต่างประเทศ เป็นตน้” 
4.4 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงเพือ่การ
เตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ั่งบตัรโดยสารเครือ่งบิน  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่ , สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสาย
การบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไม่ว่ายกเลิก
ดว้ยกรณีใดๆ 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงิน
ค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถ่ี
ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส ำคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกรอ้งค่าบรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 
6.เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษิัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบั
ราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง คา่ประกันภยัสายการ
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บิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษิัทก ากบัเท่านัน้ 
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้ับลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาขอ งกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. ส่ิงที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหว่างที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 
มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เท่านัน้  
2. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครื่องบินเท่านัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์ุกชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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