



 

 
     

 

                          

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – 
จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินำริ – เมืองนำ
โกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ  

X  X JAL CITY HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
เมืองนำโกย่ำ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำ
วำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซัน
มำชิ ซูจ ิ– เมืองกุโจ ฮะจิมัง 

   GUJO HACHIMAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม 
นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 






 

                                                         

 
 
 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.30 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 

 
00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ำ้ใส ท่ีตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน า้ศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย อัน

เกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนีม้ีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติ
แห่งชาติ ซึง่มีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค า้ถึง 139 ต้น เป็นจดุชมวิวของตวัเมืองได้
กว้างไกลสดุตา 

 น าท่านเข้าชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำพ่อจิง้จอกขำว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเก่ียว แต่ใน
เวลาต่อมาก็ได้รับการนบัถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพสงูสุดใน

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ – จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินำริ – เมืองนำโกย่ำ – ช้อปป้ิง
ซำคำเอะ 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
วัดคิโยมิสึ วัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำก UNESCO 
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นท่ียังหลงเหลือ สวยงำมมีเอกลักษณ์โด่งดังไปทั่วโลก 
เมืองทำคำยำม่ำ เมืองท่องเที่ยวที่อนุรักษ์กลิ่นอำยญี่ปุ่ นแบบโบรำณ  
เมืองกุโจ ฮะจิมัง  เมืองแห่งสำยน ำ้ เมืองเล็กกลำงขุนเขำที่มีเสน่ห์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ 
 






 

บรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญ่ีปุ่ นโบราณ จ านวน
มากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็น อโุมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี ้
ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดงัเร่ือง เกอิชา 

  

 

  น าท่านเดินทางสู่ นำโกย่ำ เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอจิ มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศนูย์รวม
การค้า และการคมนาคมที่ส าคญัแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น 

 น าท่านอิสระช้อปปิง้ ซำคำเอะ ย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของเมืองนาโกย่า อิสระกบัการเลือกซือ้ของที่ระลึกและของฝาก
คนทางบ้าน อาทิ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชัน่ต่างๆ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 พักที่ JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ จังหวัดกิฟุ ชม หมู่ บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ หมู่บ้านแห่งนีต้ัง้อยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ 
ท าให้ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุ
ริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลงัคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสงูกว่า 60 องศา คล้ายการพนมมือและยงัได้รับการ
ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย  

วันที่สำม เมืองนำโกย่ำ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ  
  จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – เมืองกุโจ ฮะจิมัง 






 

 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่เมืองทำคำยำม่ำ หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติล้ เกียวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหบุเขาท่ีเต็มไป

ด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของจงัหวดักิฟ ุเมืองซึง่มีป่าไม้อดุมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอ
ของประวติัศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม  

 น าท่านสู่ ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่
ท างานและที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกุกาวา
ในสมยัเอโดะ  

 น าท่านเดินทางสู่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนน
สายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนีแ้ล้ว  ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขาย
ของต่างๆ มากมาย 

 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองกุโจ ฮะจิมัง  
   พักที่ GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 






 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า  => หำก
มำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 
 

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮะจิมัง สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่ยังคงรักษาเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมอนังดงามได้อย่างดีเยี่ยม และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเร่ืองความงามของสายน า้ใส อิสระให้ท่านได้เดินเลน่
ชมเมือง และสมัผสัวีถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นแบบสงัคมท้องถิ่นที่อยู่กนัแบบถ้อยทีถ้อยอาศยั สงบสขุ ซึ่งเป็นสงัคมที่หา
ได้ยากในปัจจบุนั 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ  เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น มีจ านวน
ร้านค้ากว่า 302 ร้าน และขนาดพืน้ที่กว้างถึง 45,700 ตารางเมตร ที่ท่านจะได้ช้อปปิง้กนัแบบจใุจกบัสินค้าแบรนด์
หรูไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นชัน้น าของญ่ีปุ่ นที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Balenciaga, Nike, Under Armour 
และสินค้าแบรนด์ดงัอื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  

วันที่สี่      เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   






 

บ่ำย น าท่านสู่ จังหวัดโอซำก้ำ เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุอันดับ 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่ นนัน้ได้จดัตัง้ให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้า
เป็นเป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทัง้การค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และปัจจุบันเป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง โฟมล้างหน้า 
วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเท่ียว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
   ไกด์แนะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท้่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอัน

ทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่า
เป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่ อมากมาย ซึ่ง
เสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนีคื้อ ทกุร้านค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็น
รูป ปู กุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซือ้ของต้องใจนานาชนิด อาทิ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ย่ำนอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศนูย์กลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างดี ศนูย์รวมแฟชัน่ที่ก าลงั
อินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทัง้ยังอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนกุ เดินทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบนัเทิง โรงละคร
เมืองใหม่ ท าให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กว่า 47 โรง 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นมากมายที่จ าลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึง่นกัท่องเที่ยว
ที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนกุสนานและยงัเต็มไปด้วยเคร่ืองเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

วันที่ห้ำ   อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 






 

 

 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 
09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613  
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 37,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 36,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 40,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

27 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

12 – 17 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

13 – 18 ตุลำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

วันที่หก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 






 

19 – 24 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

20 – 25 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

21 – 26 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

24 – 29 ตุลำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 
 
 
 
 
 

 
 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 25 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 






 

 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 






 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 

 






 

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **      
 


