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24-28 ตลุาคม 2562  25,900.- 
เทีย่วครบจบไฮไลท ์/ เกยีวโต / อาราชยิาม่า / สะพานโทเคะทส ึ/ ชมป่าไผ่ / สวนโอโคจซินัโซะ  

อามาโนะฮาชดิาเตะ / หมู่บา้นฟูนายะ / อ่าวอเินะ / ชนิไซบาช ิ/  

อสิระเต็มวนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรย์ูนิเวอรแ์ซลสตดูโิอ / ออนเซน 1 คนื    
 

วนัทีห่น่ึง :     กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

21.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ประตหูมายเลข 4 เคาเตอร ์4 สายการบนิแอรเ์อเซยี 

  จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง - - - - 

2 สนามบนิโอซากา้-เมอืงเกยีวโต-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส ึ

ชมป่าไผ-่สวนโอโคจซินัโซะ-แชน่ า้แร ่

O O O MAIZURU ONSEN 

HOTEL♨ 

3 อามาโนะฮาชดิาเตะ-หมู่บา้นฟูนายะ-อา่วอเินะ-ชอ้ปป้ิงยา่นชนิ

ไซบาช ิ

O O X SARASA HOTEL  

4 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นิูเวอรแ์ซลสตดูโิอ O X X SARASA HOTEL 

5 สนามบนิโอซากา้-กรงุเทพฯ O - - - 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง :    สนามบนิโอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – อาราชยิามา่ – สะพานโทเคะทส ึ– ชมป่าไผ ่   

   สวนโอโคจซินัโซะ – แชน่ ้าแร ่

00.55 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิโอซากา้ ดว้ยเทีย่วบนิ XJ 612 สายการบนิแอรเ์อเซยี 

08.40 น.  ถงึ สนามบนิโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

อาราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมนตกิทีแ่มแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไป

เทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุเพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิ

ทนัททีีเ่ดนิทางถงึน าท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว

200 เมตร ซ ึง่ช ือ่ของสะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็นดวง

จนัทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น า้โออทิีไ่หลมาจากตา

น า้ในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมานับตัง้แต ่เมือ่ขา้ม

สะพานชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ึน้อยูส่องขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮอนัหรอืกวา่

พนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่ร ัง้โบราณ 

จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก็้ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจาก

ธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว้า่จะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทาง

ไม่กีร่อ้ยเมตร 

กลางวนั       รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่น [เมนูชาบูหรอืหมอ้ไฟ] 

สวนโอโคจซินัโซะ  เป็นสถานทีท่ีเ่จา้ของบา้นซึง่เป็น 1 ใน 6 คนของ

นักแสดงทีม่ผีลงานมากทีส่ดุในชว่งยคุกอ่นสงครามยคุโชวะถงึยคุหลงั

สงครามซึง่ใชเ้วลาถงึ 30 ปีในการสรา้งสวนแห่งนี ้ใหท่้านได ้

เพลดิเพลนิกบัใบไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามภายในสวนแห่งนีย้งัมมุีมใหท่้าน

ไดอ้สิระผ่อนคลายอิรยิาบถ พรอ้มเลอืกจบิชาเขยีวมทัฉะและขนม

ญีปุ่่ นประจ าฤดกูาล ขนมโมนากะ เป็นขนมแป้งห่อถัว่แดงทีแ่สนอรอ่ย 

 วดัคนิคาคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชิ

มสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่กัผ่อน ปราสาท 2 ช ัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ย

ทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท่้านไดด้ืม่ด ่ากบัความงามของตวั

ปราสาททีส่ะทอ้นกบัสระน า้ทีใ่สสะอาด 
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      รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหารญีปุ่่น 

 เขา้พกั ณ โรงแรม MAIZURU ONSEN HOTEL  แชน่ ้าแรผ่อ่นคลายความเมือ่ยลา้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีาม : อามาโนะฮาชดิาเตะ – หมูบ่า้นฟูนายะ – อา่วอเินะ  – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อามาโนะฮาชดิาเตะ มลีกัษณะเป็นสนัทรายทีถ่กูสรา้ง สรรคโ์ดยธรรมชาตทิัง้จากกระแสน า้และแรงลมพดัที่

พาตะกอนและเม็ดทรายมารวมตวักนัเป็นแนวยาวทอดตวัขวางกัน้ระหวา่งอา่วมยิาสกึบัแหลมตงัโกะ มคีวามยาว

ถงึ 3.6 กโิลเมตรถกูปกคลมุดว้ยตน้สนนอ้ยใหญก่วา่ 8,000 ตน้ ในการชมสะพานสูส่รวงสวรรคแ์ห่งนีจ้ะตอ้งขึน้

ไปมองจากมุมสงู สว่นขัน้ตอนวธิกีารชมน้ันอยา่งแรกตอ้งหนัหลงัใหก้บัสนัทรายทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง จากน้ันกม้ลงมอง

ววิลอดระหวา่งขาตวัเอง ทุกท่านจะเห็นภาพทีเ่ป็นเหมอืนสะพานสเีขยีวทีท่อดตวัยาวจากพืน้สูท่อ้งฟ้าสคีราม
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เบือ้งบนถงึช ัน้สวรรคด์งัค าล ่าลอืตามจนิตนาการ ทีแ่ห่งนีถ้อืเป็นแหลง่ชมววิทางทะเลตดิทีส่วยงาม 1 ใน 3 ของ

ญีปุ่่ นอกีดว้ย  

 

กลางวนั  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่น [เซตอาหารญีปุ่่น]  

หมูบ่า้นฟุนายะ บรเิวณอา่วอเินะ อา่วทีเ่ป็นหมู่บา้นชาวประมงทีข่ึน้ช ือ่วา่เป็นเวนิชแห่งญีปุ่่ น น าท่านล่องเรอื

ชมทศันียภาพบรเิวณอา่วอเินะ ขณะทีแ่ลน่เรอืแลน่ออกไปบรเิวณอา่วใหท่้านไดช้มความสวยงามของหมู่บา้น

จากทะเลย อกีทัง้ระหวา่งลอ่งเรอืจะมเีหลา่นกบนิมาตอ้นรบัและรอคอยขา้วเกรยีบจากนักท่องเทีย่วอกีดว้ย 

จากน้ันใหท่้านเดนิชม หมูบ่า้นฟุนายะ เอกลกัษณท์ีง่ดงามของหมู่บา้นฟุนายะ ไม่ไดอ้ยุแ่คน่ั่งเรอืใหอ้าหารนก

อยา่งเดยีว ยงัมบีรเิวณหมู่บา้นประมงทีอ่ยู่รมิอา่วทีม่กีารสรา้งบา้นแบบใตถ้นุเปิดโลง่สามารถใหเ้รอืเขา้ไปจอดใน

บา้นไดเ้ลย และทีน่ี่ยงัเป็นหมู่บา้นประมงเกา่แกท่ีม่อีายกุวา่ 136 อกีดว้ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่และ

ถา่ยรปูตามอธัยาศยั   

ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้

แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นและอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั 

 เขา้พกั ณ โรงแรม SARASA HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วนัทีส่ี:่    อสิระเตม็วนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืก ซ ือ้ทวัรเ์สรมิยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอเตม็วนั เพิม่ผูใ้หญท่่านละ 2,700 

บาท / เดก็ 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่านทีซ่ ือ้ทวัรเ์สรมิ

น าท่านเดนิทางสู ่ยนิูเวอรแ์ซล สตดูโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเลน่หลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนัง

ดงัทีท่่านชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิ

พารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 

1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสิจูน์

ความมนัส ์พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวั

การต์นูสดุน่ารกัช ือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท่้านพบกบัโซนใหม่ลา่สดุทีจ่ะ

เปิดตวัวนัที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ให ้

ท่านไดเ้ขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอืท่านทีส่นใจชอ้ปป้ิงน าท่านช ้

อปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบ

รนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, 

SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

* เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอยา่งเตม็ทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ * 

ค ่า  เดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั SARASA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีห่า้:    สนามบนิโอซากา้ – กรุงเทพ ฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิโอซากา้ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

09.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ XJ 611 สายการบนิแอรเ์อเซยี 

13.55 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

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

KYOTO INE OSAKA 5D3N BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

24-28 ตุลาคม 2562 25,900.- 25,900.- 22,900.- 6,900.- 19,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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* ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอยีดด้านล่าง * 

 

 
 

ที่นั่ง  QUIET ZONE 
LEGROOM  

QUIET ZONE 
STANDARD 

LEGROOM 
แถว 15,16,17 

LEGROOM 
แถว 26,34,35 

ราคา / เท่ียว 1,800 600 1,700 1,600.- 

 

น ้าหนักขาไป /กลับ ราคา [จ่าย
เพ่ิม] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อัตราของสนามบินชิโตเสะ - 350.- 650.- 1,450.- 

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

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซือ้น้้าหนักเพิ่มหลังจากท้าการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้า้หนักเกินก้าหนดต้องจ่ายค่าสมัภาระเพิ่มหน้าเคานเ์ตอร์ตามอัตราที่
สายการบินก้าหนดคือ... ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง  
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมอืง น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เที่ยว 
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้้าหนักเกินกว่าก้าหนด คิดกิโลละ 2000 เยน / ท่าน / เทีย่ว 
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เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 

3. การช้าระค่าบริการ 

    3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง 

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจ้าทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 -07 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีัดจ้าที่น่ังกับสายการบินและค่ามัดจ้าที่
พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 
**ส้าคัญ!! บริษัทท้าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั นตอนการผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมือง ทั งไทยและญี่ปุ่น ขึ นอยูก่ับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั น ลูกค้าทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง 
ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั งสิ น** 
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทาง   
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ้าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
อัตราค่าบริการนี รวม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากช้ันประหยัดเป็นช้ันธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดา้เนินก่อน

เดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช้าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท้าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่าน้ัน  

2. คา่ที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมี

การจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน้้าหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไ์ลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่า

ประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกนัการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
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- เบี ยประกันเร่ิมต้น 220 บาท [ระยะเวลา 5 วัน] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 1 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 1 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 76 ปี **  

  [รักษาพยาบาล 1.5 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 75,000, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 750,000 ] 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์  

 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน้้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 

 5. ค่าทิปส้าหรับ คนขับรถ / มัคคเุทศน์ / หัวหน้าทัวร์ ต่อท่านคนละ 2,000 เยน 

     6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการ

ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบตัิในการเข้า 

ประเทศญี่ปุ่น 

**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องทีพ่ักทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลกูทัวร์ แต่ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่่น  

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

    (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทีต่ิดต่อได้ระหว่างท่ีพ้านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 

4. ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น  

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู ่

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท้าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัิเพือ่การพ้านักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ้านักไมเ่กนิ 15 วัน 

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลบัจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าข่ายคณุสมบัติที่อาจจะ

ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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หมายเหตุ : 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้้ามันและภาษสีนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, 

การน้าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

5. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงช้าระเงินมัดจ้าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน 
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