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รหัสโปรแกรม : 25636(กรุณาแจ้งรหสัโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม( 
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HILIGHT  
 
 เที่ยวหมูบ่า้นชิราคาวาโกะ มรดกโลก  ชมงานเทศกาลประดบัไฟ Nabana No Sato Winter Illumination 
 เที่ยวเมืองทาคายามา่  เที่ยวเมืองเกียวโต วดัคิโยมิส ึ
 เที่ยวเมืองกโุจฮาจิมงั เมืองแหง่สายน า้  ชอ้ปป้ิงโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
 ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM  อิสระชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ 
 พกัโอซากา้ 2 คืน  แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

 

 

 

 

  

วัน โปรแกรมการเดนิทาง เช้า กลางวนั ค ่า โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมู)ิ – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) 
(TG622 23.59-07.20) 

    

2 
โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เมืองนาโกยา่ – ช้
อปป้ิง  MITSUI OUTLET JAZZ DREAM – ชมงานประดับไฟ 
Nabana No Sato Winter Illumination  

✈ 🍽 อิสระ 
THE B NAGOYA 

HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 

3 
รา้นมีด Hamono-ya Sansu – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จิ
นยะ – LITTLE KYOTO ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – 
เมืองกโุจฮาจิมงั – พิพิธภณัฑก์โุจฮะจิมงั – แช่น า้แรธ่รรมชาติ 

🍽 🍽 🍽 

GIFU HOTEL 
หรอืเทียบเทา่ 

4 
เมืองเกียวโต – วดัคิโยมิสึ – วดัคินคะคุจิ – เมืองโกเบ – ชอ้ปป้ิง
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ 🍽 🍽 อิสระ 

OSAKA FUJIYA 
HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

5 
อิสระช้อปป้ิงในโอซาก้า หรือ เลือกซือ้ทัวรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล 
สตดูิโอ เจแปน (เดินทางโดยรถไฟ) 🍽 อิสระ อิสระ 

OSAKA FUJIYA 
HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

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

 

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.-  เส้นทางการเดินทาง 



 

   
   
   

                                                                                                                                                                                          หนา้ 3 จาก 17 
 

 

  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) (TG622 23.59-07.20) 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2  
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปป้ิง MITSUI 

OUTLET JAZZ DREAM – ชมงานประดับไฟ Nabana No Sato Winter Illumination 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง 

ดา่นศลุกากร และรบักระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  

[ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับ

ปรับได้] 

 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดร้บัอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถึงปัจจุบนันีย้งัคงมีสถานที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย วัดโท

ไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมืองนารา หรอื ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึง่ในวดัที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุและ

มีความส าคญัทางประวตัิศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอยา่งมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแหง่นี ้เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุ

ในโลก หลวงพอ่โตหรอื ไดบตุส ึยงัเดน่ท่ีประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี่ ซึง่ก็เรยีกไดว้า่มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น มี

ความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแหง่นีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรบันกัทอ่งเที่ยวก็

คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท  ามาส าหรบักวาง

โดยเฉพาะ โดยจะมีรา้นท่ีขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
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 จากนัน้เดินทางตอ่สู ่นาโกยา่ เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภมูิภาคจบู ุซึง่อยูต่รงกลางของ

ประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ีทอ่งเที่ยวมากมาย ทัง้สถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์และสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 

 MITSUI OUTLET JAZZ DREAM NAGASHIMA ใหท้่านอิสระเพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิงรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและ

รา้นอาหารญ่ีปุ่ นและอาหารนานาชาติกวา่ 240 รา้นเลยทีเดียว ที่นี่ถือเอาทเ์ลท็ที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ นมีความมี

ความใหญ่ประมาณ 39,000 ตารางเมตร และถูกออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยกับเมืองนิวออรล์ีนส์ซึ่งเป็นเมืองท่าทาง

ตะวนัตกของอเมรกิาอีกดว้ย 

 
 เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบัไฟที่สดุอลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลทค์ือ “อุโมงคไ์ฟดาวลา้น

ดวง” วิวดอกไมน้านาพนัธุ์ ซึ่งดอกไมเ้ป็นสิ่งดึงดดูใจหลกัของงานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 สว่น มีดอกไม้

และตน้ไมห้ลายๆพนัธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไมเ้พียงอย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่ง

ตลอดปี สว่นในอาคารเรอืนกระจกยกัษ์มีพนัธุไ์มท้ี่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม ้Andes และสวนดอกไม ้Begonia 

 
ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัทธยาศัย ใน NABANA NO SATO 

ที่พกั  น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั THE B NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 
ร้านมีด Hamono-ya Sansu – เมืองทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – LITTLE KYOTO 

ซันมาซิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เมืองกุโจฮาจิมัง – พิพิธภัณฑก์ุโจฮะจิมัง – แช่

น า้แร่ธรรมชาต ิ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ร้านมีด Hamono-ya Sansu เป็นรา้นที่เครื่องมีดตน้ต าหรบัของเมืองเซกิ ซึ่งมีประวตัิยาวนานกว่า 75 ปี สถานที่ที่ผลติมีด

ไดค้มสดุ ๆ อีกทัง้ยงัเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีปุ่ นอย่างดาบเซกิ ส าหรบัที่รา้นซนัชูนีม้ีเครื่องใชข้องมีคมต่างๆ  

มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไม่ว่าจะเป็นมีดหรอืกรรไกรตดัแตง่ก่ิงและสวน กรรไกรตดัเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรือมีดส าหรบั

ท าครวัหลากหลายรูปแบบที่ช่วยใหก้ารเตรียมวตัถดุิบของคุณง่ายยิ่งขึน้อกจากนีย้งัมีดาบญ่ีปุ่ น ขนมและเครื่องดื่มเย็นๆ 

จ าหนา่ยอีกดว้ย พรอ้มทัง้สามารถชมสดุยอดการแสดงดาบของวิชาอิไอกิร ิไดแ้บบใกล้ๆ  ดว้ยการใชด้าบซามไูรฟันฉบัเดียว

ตน้ไผข่าดเป็น 2 ทอ่น!! 

 

 
 ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมืองทาคายามา่ เป็นท่ีท างานและที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิ

ดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 
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 ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ เป็นยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนรุกัษ์บา้นเรอืนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ตวัเมืองลอ้มรอบ

ดว้ยคนู า้และถนน 3 สายเลก็ๆ ที่มีประวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนาน ซึง่ในช่วงที่ไมม่ีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ช่ือดว้ย คนที่อาศยัอยูแ่ถวนี ้ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของตา่งๆ (traditional shop)

เพื่อรบันกัทอ่งเทีย่ว และยงัมกีารขายสนิคา้พืน้เมืองหลายอยา่ง เชน่ เกีย๊ะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึง่เป็นหมูบ่า้นท่ียงัคงอนรุกัษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิมและไดร้บัเลอืกจากองคก์ร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ีและ

รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า“กสัโซ”จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 

ความกวา้ง 10 เมตร และมีผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่  ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

 
 เมืองกุโจฮะจิมัง เมืองที่หลงเหลอืบรรยากาศแบบยอ้นยคุสมยัอดีต กโุจฮะจิมงัมีรางน า้จ านวนมากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมือง

แหง่สายน า้ ซึง่จะไดย้ินเสยีงน า้ไหลสะทอ้นไปทั่วทัง้ตวัเมือง ดว้ยบรรยากาศที่ท  าใหห้วนนกึถึงอดีตนัน้ ท าใหท้ัง้เมืองเสมือน

กบัเป็นอีกโลกหนึง่ก็วา่ได ้เพียงแคเ่ดินในเมืองแหง่นี ้ก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแนน่อน 
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ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ที่พกั  น าท่านเดินทางเข้าสูท่ี่พกั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

หลังมือ้อาหารค า่ ใหท้่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่4 เมืองเกยีวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคะคุจ ิ– เมืองโกเบ – ช้อปป้ิงโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้าใส มีอายเุก่าแก่ยิ่งกวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200 ปี จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณข์องวดัคือ 

หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยื่นออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ ค า้ยนั และสิ่งที่น่าอศัจรรย ์คือ สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปู

เลย ช้อปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซึ่งตัง้อยูร่ะหว่างทางเขา้วดัคิโยมิส ึรา้นคา้ต่างๆ ไดต้กแต่งเลียนแบบสมยัเฮอนั ซึ่งมีสนิคา้

พืน้เมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกีย๊ะแบบญ่ีปุ่ น), ชดุยกูะตะ, ตุ๊กตานางระบ าญ่ีปุ่ น 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้กัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศ

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

ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งไดร้บัการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอลา่มสะทอ้นในสระ

น า้อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบา้น

ซามไูร สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต  านานเก่ียวกบัการต์นูเรือ่งอิกคิวซงั วา่วดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิ

มิซ ึผูท้ี่ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรือ่งอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ าลองเรือ่งราวเหตกุารณข์องศาลา

ทองในวดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 
 เดินทางสู ่เมืองโกเบ (Kobe) ซึง่อยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ และเป็นหนึง่ใน 10 เมืองใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีนา่ดงึดดูใจส าหรบั

นกัท่องเที่ยว โดยที่ท่าเรือโกเบนัน้ ในยคุศตวรรษที่ 19 ก็เป็นหนึ่งในท่าเรือที่เปิดท าการคา้ขายกบัต่างประเทศเป็นครัง้แรก

อีกดว้ย ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด์ (Kobe Harborland) ตัง้อยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ เป็นย่านที่รวมทัง้แหล่งช็อปป้ิงและ

ความบนัเทิงที่หลากหลายที่โด่งดงัมากๆ มีทัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซึ่งเป็นจุดนดัพบที่นิยมของ

ชาวเมือง โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดินริมน า้เพื่อช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค นอกจากนีย้งัมี โรงภาพยนตร ์และ

รา้นอาหารตัง้อยูใ่นบรเิวณโกดงัอิฐโบราณที่รีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษที่ 19 อีกดว้ย บรเิวณนีม้ีหา้งใหญ่ๆ 2 หา้ง ไมว่า่จะ

เป็นหา้ง Umie Mosaic ตัง้อยู่ริมน า้ ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารที่สามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ย่าง

ชดัเจน นอกจากนีย้งัมีสวนสนกุเลก็ๆสามารถขึน้ไปชมวิวบนชิงชา้สวรรคท์ี่ตัง้อยูห่ลงัอาคารหา้งโมเสค  
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ค ่า  อิสระรับประทานอาหารค ่า ณ แหล่งชอ้ปป้ิง 

ที่พัก   น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที ่5 อิสระช้อปป้ิงในโอซาก้า หรือ เลือกซือ้ทวัรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ เจแปน (เดนิทาง

โดยรถไฟ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค์อ่ยใหค้  าแนะน าตา่งๆกบัทา่นในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยูป่ะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรยีกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบ
จะทุกยี่หอ้ดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้
เช่นกนั และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมยัจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่ชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้เล็กๆ 
มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกนัมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม
,อญัมณีเครือ่งประดบัและรา้นหนงัสอื เป็นแหลง่ที่ตัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ 
และยงัมีสถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจ ิ พิพิธภณัส์ตัวน์ ้าไคยกูัง ศาลเจ้าเฮอนัชิงช้า

สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนดหุ์น่ยนต์

เหลก็เทต็สึจนิ พิพิธภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซาก้า 

* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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 หรือเลือก ซือ้ทัวรเ์สริมยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก 2,500 บาท ไม่รวมค่ารถไฟใน

การเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] รว่มสนกุทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนิดตื่นเตน้ ระทกึใจจากหนงัดงัที่

ทา่นช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสิคพารค์” นั่งเรอืเพื่อ

พบกบัความนา่สะพรงึกลวัเหมือนอยูใ่นเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และ

สนกุสนานไปกบั “สไปเดอรแ์มน” ที่รอใหท้่านพิสจูนค์วามมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซน “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนกุ

สไตลค์รอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการต์ูนสุดน่ารักอาทิเช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street โซน The 

Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของ

โลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม ่กบัเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ ที่

จะไดใ้หค้ณุบินได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเลน่หวาดเสียวสดุๆ และสามารถหมนุไดร้อบทิศทางถึง 360

องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุดทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนที่สรา้งเอาใจสาวกเจา้ตวั

เหลอืงสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก เรือ่ง Despicable Me ซึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะ

ประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของที่ระลกึ รา้นอาหาร โชวต์า่งๆมากมาย รวมทัง้ยงัมีเครือ่งเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็น

โซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุในโลกอีกดว้ย 

* เพือ่ให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มทีจึ่งไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า 

 
ที่พัก   น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OSAKA FUJIYA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที ่6 โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภูมิ) (TG623 11.00-15.40) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

08.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

09.00 น น าทุกท่านท าการ CHECK IN และโหลดสัมภาระ เพื่อเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.00 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG623 (สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.อัตราค่าบริการนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ 
 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ที่มี     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 
 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน   

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

และ หากมีต้องการช าระเงินเพื่ออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคานเ์ตอรข์องสายการบิน ณ วันเดินทาง ด้วยตัวท่านเอง 
เท่าน้ัน  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมู่คณะ หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่าน
จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวรเ์รียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

- การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อยา่งใด  
- ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้ง ออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  เพื่อตรวจสอบวา่

กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถเดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   

OSAKA SHIRAKAWAGO SNOW SHOPING 6 วัน 4คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

01 – 06 ก.พ.66 49,900.- 49,900.- 46,900.- 10,900.- 34,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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1.2 ค่าที่พัก ประเภทหอ้ง ละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมในญ่ีปุ่ นแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพกัคู ่( Twin 
/ Double ) และหอ้งพกัแบบ 3  ทา่น (Triple) อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั **ในกรณีที่ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [ 2 
เตียง + 1 ที่นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิในการจดัหอ้งพกัแบบ แยก 2 
หอ้ง คือ [1TWN+1 SGL] แทน ** 

-   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  

1.3 ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
1.4 เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
1.5 ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6 ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบิน 
ที่ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   

         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 
มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

- กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั 
ขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายที่สมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
สว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม) 

        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 
1.7 ค่าประกันอุบัติเหตุ คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวิตโดยอบุตัิเหต ุ

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุวงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 

1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการ 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ใน 
ประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั **ถา้กรณีทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่ สถานทตู
ก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระที่มีน า้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่
เกินขนาดมาตรฐาน 
3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่งเพิ่ม 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดินทางที่สนามบินต้นทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
5.  ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษตามแบบฟอรม์ของทาง
ญ่ีปุ่น 
 
 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท ภายใน 36 ชม หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายงับริษัทฯ 
     กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  
     โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมีการช าระมดัจ า เทา่นัน้ 
      1.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ช าระตามที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3 เมื่อช าระเงินในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่งรายชื่อส ารองที่

น่ัง ผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด วนัท่ีใด ไปกบัใครบา้ง, เบอร์
โทร // หากไม่สง่ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหาย อนัเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิน 
**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เดินทาง จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป 
และเหลือหน้ากระดาษว่างอยา่งต ่า 2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 
**การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง บรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์ถึง
ศกุร ์เวลา 08.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของ
ทางบรษัิท  
** กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของทา่น เนื่องจาก เมื่อทา่นช าระเงินครบ
จ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและขอ้ตกลงตา่งๆที่ได ้ระบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทาง
นัน้ๆ 
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เงือ่นไขการยกเลิก 
กรณีทีน่กัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดินทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอยา่งหนึ่ง เพื่อเป็นการแจง้ยกเลิกกบัทางบริษัทอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ) 

กรณีนกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที่ยวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อท าเรื่องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้
ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการ

ก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดงันี ้
4.1 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการเตรยีมการ
น าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นต้น” 
4.2 ยกเลกิ ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไมน่บัวนัเดินทาง) คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด ยกเวน้ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิเพื่อการ
เตรยีมการน าเที่ยว ทัง้หมด เช่น คา่มดัจ าตั๋วเครือ่ง คา่บรกิารแลนด ์ตา่งประเทศ เป็นตน้” 
4.3 ยกเลกิ น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 
** การจ่ายเงินคืนแก่นกัท่องเที่ยวตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมีการหกัเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่งจากทางบริษัทมีค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงเพือ่การ
เตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้ เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ  การจองทีพ่กั  และ ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 
4.4 การยกเลิกเดินทางกบักรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ 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 โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถว้นก่อนการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
** ส าคัญ !! บริษัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญี่ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการ
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญี่ปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง 
ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมายเหตุ  
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขั้นต ่า 10 ท่านขึน้ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวนัอ่ืน
ต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุท่านยินดีที่จะช าระคา่บริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่
จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป  
2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 
โรคระบาด, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุาก
ความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6.เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ  การเมือง สายการบิน และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบั
ราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภยัสายการ
บิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
9. การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวญ่ีปุ่ น ตามกฏหมายประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ  10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อ
ความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี อ  านาจของ
บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงค์
เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัิ
ในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศญ่ีปุ่ น   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง ( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจ
คนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น อีกครัง้)  
3. สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
4. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และก าหนดการเดินทางระหวา่งที่
พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 
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คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่ยงัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าติดตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไมเ่กิน 1,000 
มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อได้
ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิ่งของดงักลา่วมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครื่ องบิน
เทา่นัน้  
2. สิ่งของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง
เครือ่งบินเทา่นัน้  
3. ประเทศญ่ีปุ่ น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็น
การปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัราที่สงูมาก 
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                                                               หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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