
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO2KIX-XJ001 OSAKA 5D3N OCT18-XJ-W07 

SPECIAL TOTTORI HIMEJI OSAKA  
5D3N  

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

 

 
 
 

 :  เดนิทาง เดอืน มถินุายน 2561  32,900.- 
 :   เดนิทาง เดอืน กรกฏาคม 2561 33,900.- 
 :   เดนิทาง เดอืน สงิหาคม 2561 32,900.- 
 :   เดนิทาง เดอืน กันยายน 2561 32,900.- 

 :   เดนิทาง เดอืน ตลุาคม 2561 
เร ิม่ตน้ 

34,900.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO2KIX-XJ001 OSAKA 5D3N OCT18-XJ-W07 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ  ✈ X 
HEWITT KOSHIENหรอื

เทยีบเทา่ 

2 เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงทตโตร-ิเนนิทรายทตโตร ิ √ √ √ 
TOTTORI HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

3 
โคนันทาวน-์ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ-ถนนมซิกู ิชเิงร[ุเกะเกะโนะ คิ

ทาโร]่-สวนดอกไม ้ฮานะไคโระ-ออนเซน็ 
√ √ √ 

 KAIKE ONSEN 

 [♨] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ภเูขาไดเซน็-เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิ

สนามบนิคันไซ 
√ √ X  

5 สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.00 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 ไกดจ์ะน าทา่นไปขึน้รถบสัทีเ่ตรยีมไว ้
 

ค า่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารค า่อสิระตามอธัยาศยั 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      เมอืงฮเิมจ ิ– ปราสาทฮเิมจ ิ– เมอืงทตโตร ิ- เมอืงทตโตร ิ–  

                                            เนนิทรายทตโตร ิ

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮเิมจนิ าทา่นชมความงามของปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลักษณะของตัวปราสาทที่

มสีขีาวราวกบัหมิะในฤดหูนาวจงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาท

นกกระสา” ถอืเป็นปราสาททีใ่หญโ่ตทีส่ดุในบรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยคุกลางของญีปุ่่ น

และถงึแมต้ัวเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่งหนักในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตต่ัวปราสาทกลับไมไ่ดรั้บ

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO2KIX-XJ001 OSAKA 5D3N OCT18-XJ-W07 

ความเสยีหายแตอ่ยา่งใด  และไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาติ

ญีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทตโตร ิน าทา่นเดนิทางสู ่เนนิทรายทตโตร ิชมสิง่มหัศจรรยท์ีม่มีา

นานกวา่ 30,000 ปี ซึง่เป็นทะเลทรายทีม่คีวามยาวตัง้แตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพืน้ที่

ยาวกวา่ 16 กโิลเมตร ความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลืน่ทรายทีเ่กดิจากแรงลมทะเล 

เป็นอกีหนึง่ทวิทัศนท์ีไ่มค่วรพลาดไปชม 

 

ค า่                                     น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก TOTTORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง           โคนนัทาวน ์– ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ - ถนนมซิูก ิชเิงร ุ 

                                                 [เกะเกะโนะ คทิาโร]่ - สวนดอกไมฮ้านาไคโระ  

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นสู ่โคนนัทาวน ์หรอื หมูบ่า้น Hokuei เป็นชนบทเล็กๆ ของจังหวัดทตโตร ิ(Tottori) แตเ่ดมิ

หมูบ่า้นนีเ้ป็นเพยีงพืน้ทีห่า่งไกล แตห่ลังจากการต์นูโคนันมชีือ่เสยีงโดง่ดังเป็นพลแุตก ซึง่เป็นบา้น

เกดิของอาจารยโ์กโช ผูเ้ขยีนการต์นูโคนัน มกีารปรับปรงุภมูทิัศนข์องหมูบ่า้นใหก้ลายเป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว ตลอดสองขา้งทางมหีุน่ปัน้โคนัน และสถานรีถไฟ รวมถงึ พพิธิภณัฑ ์Gosho Aoyama 

Manga Factory ขึน้มาในปี พ.ศ. 2550 จงึเป็นทีน่ยิมท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้มาทอ่งเทีย่วกนัอยา่ง

ตอ่เนือ่ง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซากาอมินิา

โตะ ซึง่เป็นตลาดปลาทีใ่หญท่ีส่ดุของจังหวัดโทตโตะร ิเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่จัดจ าหน่ายผลติภณัฑจ์าก

ทอ้งทะเลทัง้ปลาสดและผลติภณัฑแ์ปรรปูตา่ง ๆ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัอาหารทะเลสดๆ ราคา

ยอ่มเยาวต์ามอธัยาศัย 

 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนมซูิก ิชเิงร ุซ ึง่เป็นถนนทีส่รา้งขึน้โดยมรีปูปัน้ของสตัวป์ระหลาดจากการต์นู

ญีปุ่่ น “เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร”่ เป็นเรือ่งราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึทีช่ ือ่ "คทิาโร"่ ทีม่พีอ่เป็น

ปีศาจลกูกะตาเดยีวชอบนอนแชน่ ้าในชามกบัผองเพือ่นเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจน่ันเองอาศัยอยูใ่น

ป่าชือ่ เกะเกะเกะ, คทิาโร ่มหีนา้ทีค่อยปราบปรามเหลา่โยไกทีน่สิยัไมด่ ีชอบหลอกชอบหลอน 

สรา้งความรังควาญใหม้นุษยก์ารต์นูเรือ่งนีเ้ขยีนโดยนาย “ชเิงร ุมซิกู”ิ นักเขยีนทีม่บีา้นเกดิใน

จังหวัดทตโตะรแิละถอืเป็นบคุคลส าคัญของจังหวัดใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะไคโระ เป็นหนึง่ในสวนดอกไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น มพีืน้ที่

ประมาณ 500,000 ตารางเมตร(310 ไร)่ ทีเ่ต็มไปดว้ยความหลากหลายของไมด้อก ไมป้ระดับทีบ่าน

ตามฤดกูาลตา่งๆ ซึง่สามารถชมดอกไมไ้ดต้ลอดทัง้ปี และภายในโดมขนาดใหญ ่จัดแสดงดอก

กลว้ยไม ้ดอกไมน้ ้า และดอกไมจ้ากยโุรปอกีทัง้ยงัเป็นจดุทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัการชมทวิทัศน์

ของภเูขาไฟไดเซนไดอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสู ่เมอืงโยนาโงะ เมอืงเล็ก ๆ ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของอทุยานแหง่ชาตไิดเซน็ ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกของจังหวัดโทตโตะรนิอกจากนีต้ัวเมอืงยงั

หันหนา้เขา้สูท่ะเลญีปุ่่ นท าใหม้วีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม 

 

ค า่                                       
เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KAIKE ONSEN หรอืเทยีบเทา่  

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ    

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครุาชกิ ิโดยระหวา่งทาง ทา่นสามารถชมววิภเูขาไดเซน็ เป็นภเูขาไฟทีม่คีวามสงู 

1,729 เมตร จากระดับน ้าทะเล เป็นมรดกทางธรรมชาตทิีเ่ป็นทีรู่จั้กกนัดพีอๆกบั “เนนิทรายทตโตร”ิ ความ

นยิมของภเูขาไดเซ็นนัน้ ไดรั้บการจัดอนัดับเป็น “ภเูขาสวยงามในญีปุ่่ น” ในอนัดับที ่3 รองลงมาจากภเูขา

ไฟฟจู ิ(Fuji san) น าทา่นเทีย่วเมอืงคลองเกา่อนุรักษ์ เมอืงครุาชกิ ิเป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูท่างตะวันตก

ของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ๆ ทีอ่นุรักษ์ไว ้เป็นชมุชนรมิคลองโบราณทีม่นี ้าตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ 

สองฝ่ังคลองมแีตต่น้หลวิแผก่ ิง่กา้นหอ้ยระยา้ สลับกบัสะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แหง่ กบัฝงู
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ปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณทีต่ัง้ใจน าออกมาแจวใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิ

คลองทัง้สองฝ่ัง มอีาคารมงุกระเบือ้งสลับกบัฉางขา้วอายเุกา่แกนั่บ 300 ปี ซึง่ปัจจบุนัไดถ้กูดัดแปลง

ใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึและพพิธิภณัฑน่์าชมอกีหลายแหง่ 

บา่ย                                      รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้า่น

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคต

ส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆ

อกีมากมาย 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพ ฯ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

03.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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SPECIAL HIMEJI OSAKA 5D3N     
ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญพั่กหอ้ง
ละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ8 – ไม่
เกนิ 12 ปี พัก

แบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอาย ุ2 – ไมเ่กนิ 
7 ปี  

ไมม่เีตยีง 
พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

22-26 มถินุายน 61  32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

30 ม.ิย. - 04 ก.ค. 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

04-08 กรกฎาคม 61 33,900 33,900 31,900 7,900 23,900 

06-10 กรกฏาคม 61 33,900 33,900 32,900 7,900 23,900 

11-15 กรกฎาคม 61 33,900 33,900 32,900 7,900 23,900 

18-22 กรกฎาคม 61 33,900 33,900 32,900 7,900 23,900 

01-05 สงิหาคม 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

03-07 สงิหาคม 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

17-21 สงิหาคม 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

22-26 สงิหาคม 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

24-28 สงิหาคม 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

29 ส.ค.-02 ก.ย.61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

31 ส.ค.-04 ก.ย.61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

05-09 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

07-11 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

12-16 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

14-18 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

19-23 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

21-25 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

26-30 กนัยายน 61 32,900 32,900 31,900 7,900 22,900 

05-09 ตลุาคม 61 34,900 34,900 33,900 7,900 24,900 

06-10 ตลุาคม 61 34,900 34,900 33,900 7,900 24,900 

10-14 ตลุาคม 61 36,900 36,900 35,900 7,900 26,900 
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*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 

** ลกูคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

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

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้ Quiet Zone หรอืทีน่ั่ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิดังนี ้
 
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat  1,800 / เทีย่ว 
   Quiet Zone Seat      600 / เทีย่ว 
   Lagroom Seat       1,700 / เทีย่ว (ทีน่ ัง่แถวที ่15, 16, 17) 

  Legroom Seat       1,600 / เทีย่ว (ทีน่ ัง่แถวที ่34, 35) 
*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายกุวา่ 15 ปี,  
    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ัง่ 

    Baby Bassinet              1,600/เทีย่ว (ตะกรา้เด็ก) (Legroom Seat)   
  
1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนี ้าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้

น ้าหนักเพิม่กรุณาแจง้เจา้หนา้ที ่ ณ วนั  จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  

1.3.สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อปุกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิม่เตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 
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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.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 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 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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 าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า   หรอื 

คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบ ุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคัญ!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ GO2KIX-XJ001 OSAKA 5D3N OCT18-XJ-W07 

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 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] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

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. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิส าหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หัวหนา้ทัวร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาด าเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนีท้างบรษัิทเป็น

ผูด้ าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลับเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีท่ างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตท างานเพิม่เตมิ 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่

ยิม้เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ด า ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่ านักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยส าเนาพรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยส าเนาทกุหนา้พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตท างาน Work permit ถา่ยส าเนาหนา้ชือ่บรษัิททีท่ างาน พรอ้มน าตัวจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจ าเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยส าเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะท าใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทัง้นีเ้พือ่ประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี*้*  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไมส่ามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-8503 
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