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นั่งรถไฟสายคาวาอีท่ี้สดุในญ่ีปุ่ น “Hello Kitty Shinkansen“ | คิโนซากิ ออนเซ็น 
นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมูบ่า้นชาวประมงอิเนะ | เมืองเก่าครุาชิกิ 

ปราสาทฮิเมจิ | ชอ้ปป้ิงโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์& ชินไซบาช ิ
 

 

  

OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน 
เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง   29,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัท่ี 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – ศาลเจา้ฟชิูมิอินาร ิ– นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมูบ่า้นชาวประมงอิเนะ –  

  คิโนซากิ ออนเซ็น 

วนัท่ี 3.  โอกายามา่ – เมืองเก่าครุาชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนชอ้ปป้ิงมยิกิู โดร ิ

วนัท่ี 4.  สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รา้นจ าหนา่ยของฝาก – ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

วนัท่ี 5.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) (XW111/08.30 – 12.10) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ)  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW112 

(บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – น่ังกระเช้าอามาโนะ 
ฮาชดิาเตะ – อเินะ – หมู่บ้านชาวประมงอเินะ – คโินซากิ ออนเซ็น 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร และเมื่อรบัสมัภาระ
เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทกุท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึง่เรว็กวา่เมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา  

 เดินทางสู ่เมืองเกียวโต ซึง่ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานท่ีส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบชูาสนุขัจิง้จอกที่เช่ือกนัว่าเป็น
ทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แหง่การเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทรอิิจ านวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอโุมงคเ์สาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรอืเรยีกอีกช่ือหนึง่วา่ สะพานสูส่รวงสวรรค ์(bridge 

in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่ น (อีกสองที่คือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาส ึ(Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคีย้วเช่ือมต่อกนั 
สว่นมมุที่มีช่ือเสียงมากที่สดุก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึ่งไดร้บัการยอมรบัมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สดุ  สนัทรายที่ทอดยาว มีความกวา้งเพียง 20 เมตร และบรเิวณนัน้จะมีตน้สนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยูม่ากถึง 8000 ตน้ บาง
ตน้จะมีรูปรา่งเฉพาะที่ไมซ่  า้กนั 

 

 
 หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรกัษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มี

จดุเด่นเฉพาะตวัที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสรา้งบา้นยื่นออกไปในน า้แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกบัเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาล ีซึง่จะสรา้งอยูต่ิดกนัเรยีงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทศันียภาพที่สวยงามแปลกตาไมเ่หมือนกบัที่ใดๆใน
ญ่ีปุ่ น โดยบา้นแบบนีเ้รียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บา้นอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใหบ้รรดา
นกัทอ่งเที่ยวไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แตก่ารตกปลา การปลกูขา้ว และอื่นๆ 
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 คิโนซากิ ออนเซ็น (KINOSAKI ONSEN) เป็นเมืองออนเซ็นในเมอืงคโินซากิ เป็นหมูบ่า้นออนเซ็นที่มปีระวตัิยาวนานมากวา่ 
1,300 ปี และที่นี่ยงัรกัษาบรรยากาศดัง้เดิมของหมู่บา้นออนเซ็นไดเ้ป็นอย่างดี โดยผูค้นที่มาที่นี่รวมถึงนกัท่องเที่ยวจะนิยม
แตง่กายดว้ยชดุยคูาตะเดินเที่ยวเลน่ภายในเมืองออนเซ็นแหง่นี ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม KINUSAKI ONSEN หรอืเทียบเทา่ 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตลญ่ี์ปุ่น 

วันที ่3 โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชกิิ – ฮเิมจ ิ– ปราสาทฮเิมจ ิ– ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเลก็ๆ ที่ตัง้อยูท่างตะวนัตกของโอกายาม่า เขตเมืองเก่าที่อนรุกัษ์ไว ้เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน า้

ตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ สองฝ่ังคลองมีแตต่น้หลวิแผก่ิ่งกา้นหอ้ยระยา้ สลบักบัสะพานหินทอดขา้มคลองอีก 2-3 แหง่ กบัฝงูปลา
คารฟ์ และเรือพายแบบโบราณที่ตัง้ใจน าออกมาแจวใหน้กัท่องเที่ยวไดช้ม ริมถนนสายแคบริมคลองทัง้สองฝ่ัง มีอาคารมุง
กระเบือ้งสลบักบัฉางขา้วอายเุก่าแก่นบั 300 ปี ซึ่งปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึและ
พิพิธภณัฑน์า่ชมอีกหลายแหง่ อิสระใหท้า่นไดเ้ดินเลน่ชมเมืองและแวะเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ปราสาทฮิเมจิ ดว้ยลกัษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนก

กระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สดุในบรรดาปราสาทท่ีหลงเหลอืมาจากยคุกลางของญ่ีปุ่ น
และถึงแมต้วัเมืองจะถกูทิง้ระเบิดอยา่งหนกัในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ตวัปราสาทกลบัไม่ไดร้บัความเสียหายแต่อย่างใด 
และไดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัิประจ าชาติญ่ีปุ่ นเมื่อเดือนธนัวาคม ปี 1993 
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 ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ แหล่งชอ้ปป้ิงย่านใจกลางเมืองฮิเมจิ ที่มีความยาวเกือบ 1กิโลเมตร จุดเด่นของย่านนีค้ือการสรา้ง

หลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไมว่า่จะฝนตก แดดออก พายหุิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจคลา้ยๆกบัถนนชอ้ปป้ิง
ทานกิุโคจิ ที่ฮอกไกโด ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงกบัรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเครือ่งส  าอางคแ์ละรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นตา่งๆ ตัง้เรยีงราย
อยูต่ลอด 2 ขา้งทาง รวมไปถึงรา้นอยา่ง เดอ มิกิ คิตตี ้(Café de Miki Kitty) เป็นคาเฟ่ที่เอาใจสาวกคิตตีโ้ดยเฉพาะ เพราะไม่
วา่จะเป็นการตกแตง่รา้นรวมถงึอาหารและเครือ่งดืม่ลว้นเป็นลายเจา้เหมยีวคติตี ้แมวนอ้ยแสนนา่รกั ช่ือดงัของซานรโิอนัน้เอง 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั HIMEJI HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่4 
สถานี JR ฮเิมจ ิ– HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ –  
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– ร้านจ าหน่ายของฝาก – ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 เดินทางสูส่ถานีJR ฮิเมจิ น าทา่นทดลองนั่งรถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหวัจรวดเฮลโลคิตตีน้ัน้เอง ทัง้

ภายนอกและภายในถกูตกแต่งใหเ้ป็นธีมสีชมพขูาวใหค้วามรูส้กึสดใส โดยมีตูร้ถไฟส าหรบัจ าหน่ายสินคา้ช่ือดงัของทอ้งถ่ิน
และยงัมีตูโ้ดยสารท่ีตกแตง่ลวดลายเป็นคดิตีท้ัง้หมด จดุเดน่ของตูน้ี่คือ ทา่นสามารถถ่ายรูปคูก่บัคดิตีใ้นชดุยนูิฟอรม์เจา้หนา้ที่
รถไฟไดอ้ีกดว้ย น าทา่นเดินทางถึงสถานี JR โกเบ 
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 โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงใกลท้่าเรือโกเบ แบ่งเป็น 2 สว่นใหญ่ คือ Mosaic ที่ประกอบดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชั่น 

รา้นอาหาร ซึ่งจะมองเห็นอ่าวโกเบทัง้หมด และสว่นปลายสดุก็เป็นสวนสนกุขนาดย่อมที่มีชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ตัง้อยู่ อีก
สว่นคือ Canal Garden มีหา้งฯใหญ่ๆ เช่น Hankyu Department store , รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ และ เอาทเ์ลท็ รวมอยูด่ว้ย 

 

 
กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสนิคา้ชัน้น าไวม้ากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟา้ หรอืของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของ
คนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครือ่งส  าอางคต์า่งๆ 

 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด
ใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแหง่นีจ้ะเลยีบรมิคลองโดตงโบร ิและยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามปา้ยรา้นคา้ตา่งๆ รวมไปถึง ปา้ยนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง บริเวณแหลง่ชอ้ปป้ิงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกวา่มีทกุอยา่งที่ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั KANSAI AIRPOR HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

วันที ่5 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เช้า ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าทา่นกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต๊ (NOK SCOOT) เที่ยวบินที ่XW 111 

(บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง)  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพยีง   : OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คนื  
โดยสายการบนินกสกู๊ต 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

27-31 ธ.ค.62 34,900 34,900 33,900 7,900 28,900 

08-12 ม.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

19-23 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

22-26 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

28ก.พ.-03 มี.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

04-08 มี.ค.63 31,900 31,900 30,900 7,900 25,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิคุนท์อ้ถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงือ่นไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบรษิัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศท่ีระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทกุท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4.  เจา้หนา้ท่ีบรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต  20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบรษิัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
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4.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

5.  บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบนิและเอกสารเรื่องท่ีพกั
ทางบรษิัทจะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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