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HIMEJI OSAKA-KYOTO 5D3N  
ฮเิมจ-ิโกเบ-เมอืงเกา่คติาโนะ-ภเูขาร็อคโกะ-โอซากา้-ฟรชีอ้ปป้ิง-เกยีวโต-ออิอน 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 

  

สงิหาคม : 23-27 สงิหาคม, 30-03 สงิหาคม 2560 
21,900.- 
*ราคานีไ้มร่วมภาษ*ี 

กนัยายน : 06-10, 13-17, 20-24 กนัยายน, 27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2560 
20,900.- 
*ราคานีไ้มร่วมภาษ*ี 

สงิหาคม : 10-14 สงิหาคม 2560 [วนัแม]่ 
22,900.- 
*ราคานีไ้มร่วมภาษ*ี 

ตลุาคม : 04-08, 11-15, 25-29 ตลุาคม 2560 28,900.- 
ตลุาคม : 18-22 ตลุาคม 2560 [วนัหยดุปิยมหาราช] 30,900.- 
 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ  ✈ X 
KANSAI AIRPORT 
HOTEL 

2 
เมอืงเฮยีวโงะ-ปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงโกเบ-ยา่นเมอืงเกา่สไตลย์โุรป 

คติาโนะ-ชมววิยอดเขาร๊อคโกะ-โอซากา้ 
√ √ X NOVOTEL HOTEL  

3 อสิระเต็มวัน หรอืเลอืกซือ้ทัวรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ √ X X NOVOTEL HOTEL 

4 เมอืงเกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ–จัสโกอ้อิอน-คันไซ √ X X  

5 สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.30 น. 

14.15 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 610 

 

22.00 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ค า่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง            เมอืงเฮยีวโงะ – ปราสาทฮเิมจ ิ– เมอืงโกเบ  

                                                 ยา่นเมอืงเกา่สไตลย์โุรปคติาโนะ – ชมววิยอดเขารอ๊คโกะ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นชม ปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลักษณะของตัวปราสาททีม่สี ีขาวราวกบัหมิะในฤดหูนาวจงึมชีือ่

เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็นปราสาททีใ่หญโ่ต

ทีส่ดุในบรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยคุกลางของญีปุ่่ นและถงึแมต้ัวเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่ง

หนักในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตต่ัวปราสาทกลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใด  และไดรั้บการ

ยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโกเบ น าทา่นเดนิทางสูย่า่น ยา่นเมอืงเกา่สไตลย์โุรปคติาโนะ เป็นยา่นเกา่

ของชาวตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาคา้ขาย ท าธรุกจิทีเ่มอืงโกเบพักอาศัยอยู ่ท าใหใ้นปัจจบุนับรเิวณนีย้ังคง

มบีา้นเรอืนและคฤหาสสไตลต์ะวันตกกระจัดกระจายอยูห่ลายหลัง จงึท าใหย้า่นนี้เป็นอกีหนึง่ไฮไลท์

ของเมอืงโกเบเลยทเีดยีว มสีถานทีเ่ดน่ๆในยา่นนีเ้ชน่ เรอืนไกก่งัหันลมหรอื ศาลเจา้เทนมานกปุระจ า

เมอืงโกเบ, บา้นสไตลอ์งักฤษ, บา้นกงสลุปานามาเกา่, บา้นสไตลฝ์รั่งเศษ, คฤหาสทีม่รีปูปัน้หมปู่าที่

จ าลองมาจากเมอืงเวยีนนาทีเ่ชือ่กนัวา่ใครไดล้บูจมกูแลว้จะโชคด,ี นอกจากบา้นและคฤหาสเกา่แก่

แลว้ ก็มจีะรา้นคาเฟ่ เบเกอรี ่ทีต่กแตง่น่ารักๆอยูใ่นยา่นนีอ้กีหลายรา้นใหไ้ดน่ั้งพัก กนิบรรยากาศ

สบายๆ และทีพ่ลาดไมไ่ดก้็คอื รา้นสตารบ์คัทีเ่ขา้กบัยา่นนี ้อกีหนึง่สถานทีน่่าสนใจของยา่นคติาโน่
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ส าหรับสาวๆคอื พพิธิภัณทห์มเีทดดีแ้บร ์เป็นบา้นพักเกา่ของชาวอเมรกินัมกีารจัดแสดงทัง้หมเีท็ดดี้

แบร ์รุน่ตา่งๆ รว่มกบัขา้วของเครือ่งใชข้องศลิปินรุน่เกา๋ เชน่ The Beetles อกีดว้ย จากนัน้น าทา่น

เดนิทางส ูยอดเขารอ๊คโกะ น าทา่นน่ังกระเชา้สูย่อดเขาร๊อคโกะซึง่เป็น 1 ในเทอืกเขาทีต่ัง้อยูใ่น

จังหวัดเฮยีวโงะ และเป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในแถบนัน้ และยังตดิอนัดับ 50 สดุยอดภเูขาในเฮยีวโงะอกี

ดว้ย ใหท้กุทา่นดืม่ด า่กบัววิทวิทัศนข์องเมอืงโกเบและโอซากา้ไดแ้บบรอบทศิทาง อยา่งเพลดิเพลนิ

ใจตามอธัยาศัย 

ค า่                                     
อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง            อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เมอืงโอซากา้ หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่

ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีาร

เปลีย่นแปลง] ทา่นทีซ่ือ้ทัวรเ์สรมิน าทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่ง

เลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลัว

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

สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบ

กบัโซนใหม ่“วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุ

น่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหมล่า่สดุที่

จะเปิดตัววันที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่

พอตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอืทา่นที่

สนใจชอ้ปป้ิงน าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

หลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจ

คณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย* 

เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

 

ค า่                                       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง               เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ–  ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– จสัโกอ้อิอน 

                                               สนามบนิคนัไซ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วดัคโิยมสิ ึหรอื วดัน า้ใส มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่เมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อนัเป็น

เอกลักษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ ่139 ตน้ ค ้ายัน และ

สิง่ทีน่่าอศัจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งทางเขา้

วัดคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอนั ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซริ

(รองเทา้เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยกูะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น 
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ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ หรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่ 9 โดยชาวนาเพือ่บชูาสนัุข

จิง้จอกทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมาก

เรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

 

บา่ย                                      อสิระรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิ

เบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

03.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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HIMEJI OSAKA KYOTO 5D3N     

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – 
ไมเ่กนิ 12 ปี 
พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – 
ไมเ่กนิ 7 ปี  
ไมม่เีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

10-14 สงิหาคม 2560 22,900 22,900 19,900 7,900 13,900 

23-27 สงิหาคม 2560 21,900 21,900 18,900 7,900 13,900 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2560 21,900 21,900 18,900 7,900 13,900 

06-10 กนัยายน 2560 20,900 20,900 17,900 7,900 12,900 

13-17 กนัยายน 2560 20,900 20,900 17,900 7,900 12,900 

20-24 กนัยายน 2560 20,900 20,900 17,900 7,900 12,900 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2560 20,900 20,900 17,900 7,900 12,900 

*** ราคาขา้งตน้นีไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ *** 
 

04-08 ตลุาคม 2560 28,900 28,900 25,900 7,900 17,900 

11-15 ตลุาคม 2560 28,900 28,900 25,900 7,900 17,900 

18-22 ตลุาคม 2560 
[วนัหยดุปิยมหาราช] 30,900 30,900 27,900 7,900 18,900 

25-29 ตลุาคม 2560 28,900 28,900 25,900 7,900 17,900 

*** ราคาขา้งตน้นีร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ *** 

*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 5,000 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิดังนี.้.. 

 
 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น ้าหนักเพิม่กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทัวร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

น า้หนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณก์ฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บซือ้น ้าหนักเพิม่หลังจากท าการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ น ้าหนักเกนิกวา่ก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดทั้ง้สิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
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เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้

เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยันวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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