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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง 
ราคาทัวร์ 

หมายเหตุ 
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว 

15-19 เม.ย.61 33,999 33,999 33,999 23,999 10,000  
19-23 เม.ย.61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
21-25 เม.ย.61 25,678 25,678 25,678 20,999 10,000  
26-30 เม.ย.61 25,678 25,678 25,678 20,999 10,000  
27เม.ย. - 1 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
10 - 14 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
11 - 15 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
17 - 21 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
18 - 22 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
24 - 28 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
25 - 29 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
26 - 30 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
31พ.ค. -4มิ.ย. 61 29,999 30,999 30,999 22,999 10,000  
1 – 5 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
7 -11 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
8 -12 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
14 -18 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
15 -19 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  
21 -25 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 20,999 10,000  

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท*** 
***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามันของสายการบิน*** 

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบิน*** 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า – โอซาก้า                             ( - / - / อิสระ ) 
11.30 น.  พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั น 3  เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA 

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 
14.50 น. น าท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ XJ 610 
 ** บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง (ม้ือที่ 1) ** 
22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความ

สะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยและท าภารกิจส่วนตัว 
จากนั้นน าท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองกิฟุ (ส าคัญ!!ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก 
เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ)  

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
ที่พัก  OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง โอซาก้า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจิยะ - ลิตเติ ล เกียวโต – ปราสาทมัตสึโมโต้        ( B / L / D ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที่ 2) 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์
บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ้านสไตล์
กัสโชสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร 
โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้
ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึง
เรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
หลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ ากว่า 680,000 คน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set (มื อที่ 3) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมือทาคายาม่า น าท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอ้าเภอเก่า เมืองทา

คายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและ
ที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ 
จากนั้นน าท่านเดินชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือเขตเมือง
เก่าซันมาจิซูจิ ซึ่งเป็น  หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุก

ท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้าน
ผลิตและจ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดง ไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม 
เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเก่ียวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีก
ด้วย และเก็บเก่ียวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยัง
สามารถลองลิ้มชิมรสขนมหวานนานาชนิด จากนั้นเดินทางสู่
เมืองมัตสึโมโต้ ชมความงดงามของ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชม
ด้านนอก)  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่
เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 
ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้น
การถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัว
ปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกา
ด า  

ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
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วันที่สาม เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ – ก้าแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – เมืองกุโจ – ออนเซ็น   ( B / L / D ) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที่ 4) 
น าท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยามะ-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแจแปนแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ สถานีทาเตยามะ จากนั้นน าท่านโดยสารเคเบิ ลคาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานี
บีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้
ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน า
ท่านชม ยอดเขาทาเตยามะ มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งใน
สามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจาก
ยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทาง
ที่สองข้างทางเป็น ก้าแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและ
อากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set (มื อที่ 5) 
บ่าย            น าท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ท่ีลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดใน

ญี่ปุ่น จากนั้น น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ  น าท่าน
นั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์
แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม 
เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์ก้ันน้ าที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อม
ด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร 
ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดิน
เท้าเพ่ือข้ามเข่ือน 800 เมตร จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ เพ่ือเข้าที่พัก  

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (มื อที่ เมนู YAKINIKU BUFFET (BBQ ) (มื อที่ 6)  
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หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ (ONSEN) ไสตล์ญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ าแร่
ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

ที่พัก  GUJO KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่สี่ เมืองกุโจ - โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ       ( B / อิสระ / อิสระ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที่ 7) 

น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่า
เข้าปราสาท)ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองสัมผัสความยิ่งใหญ่
และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของ
ปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของโชกุน ฮิเดโยชิ
โตโยโตมิ ผู้มีค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ น าท่านเลือกซื้อสินค้า
ปลอดภาษี JTC DUTY FREEเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกปลอดภาษี 
นานาชนิด 

น าท่านเดินทางสู่โอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) น าท่านไปช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง
ชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด 
ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาว
ชาวโอซาก้าที่ดุจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่
ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการค้างของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงโบริ ซึ่งท่านสามารถลิ้ม
ลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมี
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารุ ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ ร้านดองกี้โฮเต้ (ร้าน Super Store ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้านานา
ชนิดในราคาถูกและเปิด 24 ชม.) และร้านมัตสึโมโต้คิโยชิ (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง) ร้านค้ายอดนิยม
ในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต้องแวะช้อปเม่ือมีโอกาสไปญี่ปุ่น  

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่โอซาก้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง) น าท่านไปช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้ง

ชื่อดังของนครโอซาก้า ทั้งร้านค้าเก่าแก่และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด 
ขนมเค้กแสนอร่อย จนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด และตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาว
ชาวโอซาก้าที่ดุจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่
ระลึกกับ จุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูป
เครื่องหมายการค้างของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากดิสนีย์ และย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทงโบริ ซึ่งท่านสามารถลิ้ม
ลองขนม หรืออาหารขึ้นชื่อของนครโอซาก้า ทั้งทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เป็นต้น นอกจากนี้ในย่านนี้ยังมี
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมีชื่อเสียง อย่างห้างไดมารุ ห้างโซโก้ หรือจะเป็นทากาชิมาย่า มีสินค้ามากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ ร้านดองกี้โฮเต้ (ร้าน Super Store ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้านานา
ชนิดในราคาถูกและเปิด 24 ชม.) และร้านมัตสึโมโต้คิโยชิ (ขายยา วิตามิน ครีมบ ารุง เครื่องส าอาง) ร้านค้ายอดนิยม
ในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต้องแวะช้อปเม่ือมีโอกาสไปญี่ปุ่น  

   จนสมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
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ค่้า         อิสระรับประทานอาหารค่้าตามอัธยาศัย 

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง       
00.10 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที ่XJ611 

**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 

04.00 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. / กลับ 20 ก.ก. 8.หัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตลอดรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 

เงื่อนไขห้องพัก :  
1. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับ
ใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
2. โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้น
ทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน) 
3. บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีท่ีห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) 
ทางบรษิัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน 
4. กรณีโรงแรมที่เข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะน าคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
แทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้ าแร่ธรรมชาติเท่านั้น) 
 
 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท้าการ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงิน
บางส่วน 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศญี่ปุ่น 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศญี่ปุ่นทางผู้

จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทุกกรณี 
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกเก็บ 

ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน 
ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 
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ราคาทัวร์ไม่รวม  
1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
4. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป ช้าระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน 

 
เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 24 ชั่วโมง  
กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 
• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนที่รออยู่ 
• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 
• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน 
ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 
• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 
• ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // 
[หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ 
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 
 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 



BOOKING CODE : HJO-Xj53-CA02  HAPPY OSAKA ก ำแพงหิมะ & ชิรำคำวำโกะ                                                              UPDATE 
26/02/61       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

8 
 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
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ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่
ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ 
เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั งแต่ 30 ท่านขึ นไป หากมีลูกทัวร์ต่้ากว่านี อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ น 

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเท่ียวบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าท่ีมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น 

ข้อควรทราบ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั นตอนการ
ตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี  

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ นในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่นได้  

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น  
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
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4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 

 

 

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด  

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนท้าการจองทุกครั ง 


