
 

 

  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) –โอซากา้ (สนามบินคนัไซ)  
XW112 (23.40-07.10) 

   - 

2 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ร้านของฝาก – 
เทศกาลประดบัไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกยา่

   
NAGOYA HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

3 
นาโกยา่ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ลานสกี – เมืองทาคายาม่า –  
จวนผูว้า่ทาคายาม่าจินยะ (ดา้นนอก) – ถนนซนัมาชิซูจิ – กิฟ ุ- อิออน มอลล ์

   
GIFU HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 
เกียวโต - ศาลเจา้เฮอนั – กิจกรรมชงชา - ปราสาทโอซากา้(ถ่ายรูปดา้นนอก) –  
ชอ้ปป้ิงยา่นชินไซบาชิ 

   
KANSAI AIRPORT HOTEL 

หรือเทยีบเท่า 

5 
โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)   
XW111 (08.30-12.10) 

   - 

ก าหนดเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ – มีนาคม 2563 

WONDERFUL JAPAN 

OSAKA - KYOTO  
TAKAYAMA SKI 5 DAYS 3 NIGHTS 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

27,900.- 



 

 

วนัแรก          กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)  

20.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเ์ตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112  
 (บริการอาหารและน ้าด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัที่สอง            โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ร้านจ าหน่ายของฝาก – เทศกาลประดับไฟ Nabana 

no Sato Winter Illumination  

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลา
ประเทศญ่ีปุ่นเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือสะดวกในการนดัหมาย) น าท่านเดินทาง
สู่ เมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น และยาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 
1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส าคัญๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่น น าท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิม ิอินาริ หรือ ศาลเจา้พ่อจ้ิงจอกขาว ท่ีสร้างข้ึนในศตวรรษท่ี 9 
โดยชาวนาเพ่ือบูชาสุนขัจ้ิงจอกท่ีเช่ือกนัว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโท
ริอิจ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ช้อปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก  ท่ีรวบรวมสินค้าชั้ นน าไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของคนญ่ีปุ่นรวมถึงเคร่ืองส าอางต่างๆ จากนั้นน าท่านชม เทศกาล
ประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ Nabana no Sato Winter Illumination เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่ในเมืองนากา
ชิม่า ซ่ึงทุกปีจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดกมี็การจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงดว้ย  
โดยธีมงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัธรรมชาติ สายน ้า อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท่ี้เนรมิตข้ึนจากดวงไฟ เป็นตน้ 
โดยงานแสดงไฟแห่งน้ีถือเป็นหน่ึงในงานเทศกาลท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น 



 

 

 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย (ไม่รวมในรายการ) 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม   หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – กจิกรรมลานสก ี– เมอืงทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก) –  

                             ย่านซันมาชิซูจ ิ– เมอืงกฟุิ - ออิอน มอลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ่ี์ปุ่นขนานแทด้ั้งเดิม และ

ยงัไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบา้นสามารถรองรับ
หิมะแตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้น
สไตลน้ี์วา่ “กสัโช” และมีผูค้นจากทัว่โลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย น าท่านสัมผสัประสบการณ์ความสนุก กิจกรรมณลานสกี (ตามสภาพอากาศ) โดยท่านจะไดอิ้สระเพลิดเพลิน

ไปกบัหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ หรือสนุกไปกบัการลองเช่า “ถาดเล่ือนหิมะ” (Snow 
Sled) (ราคาทวัร์น้ีไม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี อุปกรณ์ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 
เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณ์การเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน) จากนั้ นเดินทางเข้าสู่ เมืองทาคายาม่า 
(Takayama) ท่านสามารถชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ดา้นนอก) ซ่ึงเป็นจวน
ผูว้า่แห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมยัเอโดะ น าท่านชม ย่านซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซ่ึงเป็นหมู่บา้น
เก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ท่ียงัอนุรักษแ์ละคงสภาพเดิมไดเ้ป็นอย่างดี อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเท่ียวและ
ช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และร้านคา้หลากหลาย จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงต่อ
ท่ี กิฟุ อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน เช่น 
MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์มาร์เกต็ขนาดใหญ่ 
ใหท่้านไดเ้กบ็จดัการลิสตข์องฝากมาจากคนท่ีบา้นไดอ้ยา่งครบครันเตม็ท่ี 

 
  อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี   เกยีวโต - ศาลเจ้าเฮอนั – กจิกรรมชงชา – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) - ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต เพ่ือชม ศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถกูสร้างข้ึนเพ่ือใหร้ะลึกถึงจกัรพรรดิคามมุและ
จกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้มีความส าคญัต่อเมืองเกียวโตเป็นอย่างมาก ศาลเจา้แห่งน้ีโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุค
สมยัเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประตูโทริอิยกัษ์สีแดงท่ีตั้ งอยู่ดา้นหน้าทาง มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 
จากนั้นสัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่นคือ  การชงชาญ่ีปุ่น โดยการชงชาตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่นนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและ
สวยงามเป็นอย่างมาก ให้ทุกท่านไดเ้ขา้ร่วม กิจกรรมในการชงชา น้ีอีกดว้ย จากนั้นน าท่านชมดา้นนอก ของ 
ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์ของโอซากา้ สัมผสัความยิ่งใหญ่ของสมยัท่ีโชกุนโต
โยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ใหก่้อสร้างปราสาทแห่งน้ีนบัเป็นแลนดม์าร์กอนัดบัหน่ึงของโอซากา้ 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี ย่านชินไซบาชิ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิดให้บริการ 24 

ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทั้งร้านคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืน
ก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) 
และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 
600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม 
ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกวา่มี
ทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 

 
 อสิระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศัย  
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้า   โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) 

เช้า ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินคนัไซ 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เท่ียวบินท่ี XW 111  
 (บริการอาหารเชา้และน ้าด่ืมบนเคร่ือง) 
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

*********************************** 



 

 

 

หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ  
2-3 ท่าน  

เดก็อายุไม่เกนิ 12 
ปี (เสริมเตยีง)  

เดก็ 2-6 ปี พกักบั  
2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตยีง 

พกัเดีย่ว  
จ่ายเพิม่ 

01-05 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

05-09 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

07-11 ก.พ.63 31,900 31,900 30,900 7,900 

08-12 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

09-13 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

12-16 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

14-18 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

15-19 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

19-23 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

21-25 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

22-26 ก.พ.63 27,900 27,900 26,900 7,900 

26 ก.พ.-01 ม.ีค.63 28,900 28,900 27,900 7,900 



 

 

28 ก.พ.-03 ม.ีค.63 28,900 28,900 27,900 7,900 

29 ก.พ.-04 ม.ีค.63 28,900 28,900 27,900 7,900 

04-08 ม.ีค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

06-10 ม.ีค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

07-11 ม.ีค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

10-14 ม.ีค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

   
7,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ กรณีท่านมีความประสงค์

จะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อน
เดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 
ได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความ
เหมาะสมต่อไป ** 

 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต  20 กิโลกรัม  ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ี

มีการเรียกเกบ็ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ (ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลกิวซ่ีาให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะ

พ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกนิ 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลบัมาใช้วซ่ีา ผู้เดนิทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามที่สถานทูตก าหนด) 



 

 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เงือ่นไขการเดินทาง 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อน
ทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 

4. การยกเลิการเดินทาง 
4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

**ส าคัญ!! บริษทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดนิทางเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดยผดิกฎหมายและในขั้นตอน
การผ่านการตรวจคนเข้าเมอืง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าที่เท่าน้ัน ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมอืงด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทั้งส้ิน** 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล



 

 

, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  
7. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 

และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กบัคนไทย 
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วา่จะดว้ย
วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็น
การยืนยนัวา่มีคุณสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลกูทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัเพ่ือการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 


