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SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N  
เกยีวโต – นารา – โอซากา้ – ฟรชีอ้ปป้ิง – เอา้ทเ์ลต 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์
 

  
 

มนีาคม : 01-05, 10-14 มนีาคม 2560 27,900.- 
มนีาคม: 22-26 มนีาคม, 29 ม.ีค-02 เมษายน 2560 29,900.- 
พฤษภาคม: 17-21, 24-28 พฤษภาคม, 31 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2560 

มถิุนายน: 07-11, 14-18, 21-25 มถินุายน, 28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2560 
25,900.- 

 
  

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิคนัไซ  ✈ X 
KANSAI AIRPORT 
HOTEL 

2 
โอซากา้-เกยีวโต-วัดคโิยมสิ-ึวัดคนิคะคจุ-ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร-ิชอ้ปป้ิง

ชนิไซบาช ิ
√ √ X OSAKA HOTEL  

3 อสิระเต็มวัน หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ √ X X OSAKA HOTEL 

4 นารา-วัดโทไดจ-ิรงิกเุอา้ทเ์ลท-จัสโกอ้อิอน-สนามบนิคนัไซ √ X X  

5 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง             กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.30 น. 

14.15 น. 

 

พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 610 

 

21.40 น. 

 

เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น นําทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

คํา่ 

 

อสิระรบัประทานอาหารคํา่อสิระตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง            โอซากา้ – เมอืงเกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– วดัคนิคะคจุ ิ 

                                                 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– ช๊อปป้ิงชนิไซบาช ิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้นําทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื วดันํา้ใส มอีายุเกา่แกย่ิง่กว่าเมอืงเกยีวโต คอืยาวนานกว่า 1,200 

ปี จุดเดน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของวัดคอื หอ้งโถงใหญ่ สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผา มเีสาไมข้นาดใหญ่ 139 

ตน้ คํ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันัน้องคก์ารยูเนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนให ้

เป็นมรดกโลก และเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น้ําศกัด ิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิข ึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจาก

เทอืกเขาอกีดว้ย จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกานํา้ชา ซ ึง่ตัง้อยู่ระหว่างทางเขา้วัดคโิยมสิ ึ

รา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน ซึง่มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ รองเทา้โซร(ิรองเทา้

เกี๊ยะแบบญีปุ่่ น), ชดุยูกะตะ, ตุก๊ตานางระบําญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, รา้น 1,000 เยน, ชา

เขยีวเกยีวโต ทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ เป็นตน้สดงดงาม  

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะโยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพ่ักผ่อน ปราสาท 

2 ชัน้บนถกูปิดโดยรอบดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กบัความงามของตวัปราสาทที่

สะทอ้นกบัสระน้ําทีใ่สสะอาด 

 

บา่ย                                     รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร   
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นําทา่นเดนิทางส ูศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิหรอื ศาลเจา้พอ่จ ิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษที ่9 โดยชาวนา

เพือ่บูชาสนัุขจิง้จอกทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นทตูสง่สาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโท

รอิจํิานวนมากเรยีงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร 

ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้ง

ถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ 

เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

คํา่                                     
อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง            อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง เมอืงโอซากา้ หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพ ิม่

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

เปลีย่นแปลง] ทา่นทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมินําทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครือ่ง

เลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่า่นชืน่ชอบ  เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบัความน่าสะพรงึกลวั

เหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน(เฉพาะจอว)์  และ

สนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วามมันส ์พรอ้มทัง้พบ

กบัโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์นูสดุ

น่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท้า่นพบกบัโซนใหม่ลา่สดุที่

จะเปิดตวัวันที ่15 กรกฎาคมนี้ คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของแฮรร์ี่

พอตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆจากภาพยนตร ์หรอืทา่นที่

สนใจชอ้ปป้ิงนําทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

หลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจ
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คณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ลํ้าอนาคตสาํหรับวัยทนีทัง้หลาย 

เครือ่งสาํอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย* 

เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคํา่ * 

คํา่                                       เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง               นารา – วดัโทไดจ ิ– รงิกุเอา้ทเ์ลท – จสัโกอ้อิอน – สนามบนิคนัไซ 

เชา้                                      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

วดัโทไดจ ิ เป็นวัดทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุในเมอืงนารา สรา้งข ึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 ส ิง่สาํคญัทีล่ํ้าคา่ทีส่ดุ

ของวัดนี้คอื หลวงพ่อโตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก ประดษิฐานอยู่ในวหิาร

หลวงพ่อโต ซึง่วหิารหลงัปัจจุบันมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลงัเดมิ และยังไดช้ือ่ว่าเป็นวหิารไมข้นาด

ใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กนั และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกบักวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยู่บรเิวณรอบวัด

เป็นจํานวนมาก 

 

บา่ย                                      อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 

รงิก ุเอาทเ์ล็ต (Rinku Outlet) ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดงัหลากหลายและ

สนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งสาํอาง, เครือ่งประดบั, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

และยังเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้ลา่สดุ 

หา้งจสัโกอ้อิอน ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไมต้าม

ฤดกูาล และพเิศษสดุกบัรา้น 100 เยน ททีกุอย่างในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

คํา่ อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 

 ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ ฯ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง             สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ 611 

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N BY XJ 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพั่กหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอายุ 8 – 
ไม่เกนิ 12 ปี 

พักแบบ 
เสรมิเตยีง  

เด็กอายุ 2 – 
ไม่เกนิ 7 ปี  
ไม่มเีตยีง 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

01 – 05 มนีาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 21,900 

10 – 14 มนีาคม 2560 27,900 27,900 24,900 7,900 21,900 

22 – 26 มนีาคม 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 21,900 

29 มนีาคม – 02 เมษายน 2560 29,900 29,900 26,900 7,900 21,900 

17 – 21 พฤษภาคม 2560 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

24 – 28 พฤษภาคม 2560 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

31 พฤษภาคม – 04 มถินุายน 60 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

07 – 11 มถินุายน 2560 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

14 – 18 มถินุายน 2560 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

21 – 25 มถินุายน 2560 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

28 มถินุายน – 02 กรกฎาคม 60 25,900 25,900 22,900 7,900 19,900 

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

 ***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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** ลกูคา้ท ีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซใ์ชร้ะบบการจองทีน่ั่งเป็นแบบสุม่ทีน่ั่งวา่ง อาจจะทําใหค้รอบครัวทีม่าดว้ยกัน

ไมไ่ดน่ั้งตดิกัน หากลกูคา้เทา่ไดป้ระสงคจ์ะจองทีน่ั่งตดิกันจะมรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ทีน่ั่งเพิม่…ดังนี้ 

 

 
 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมน้ํีาหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เทีย่วการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่กรุณาแจง้

เจา้หนา้ที ่ณ วันจองทวัร.์..อัตราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 06/07/15] 

3.  สว่นลกูคา้ทีจ่ะซือ้อุปกรณ์ทีเ่กีย่วกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซือ้คา่สมัภาระเป็นคา่อุปกรณ์กฬีาเพิม่เตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํา้หนกัขาไป /กลบั 20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

ราคา [จา่ยเพิม่] บาท - 500.- 750.- 1,110.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 
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** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับซือ้น้ําหนักเพิม่หลงัจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มน้ํีาหนักเกนิกําหนดตอ้งจ่ายคา่สมัภาระ

เพิม่หนา้เคานเ์ตอรต์ามอัตราทีส่ายการบนิกําหนดคอื... 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น้ําหนักเกนิกว่ากําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เทีย่ว 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมัดจําทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 14 -7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําที่

น่ังกบัสายการบนิและคา่มัดจําทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่

ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **สาํคญั!! บรษัิท Go Holiday Tour ทําธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ที่

เทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆได ้

ทัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตร

สะสมไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. คา่ภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 5. คา่ทปิสาํหรับ คนขบัรถ / มัคคเุทศน ์/ หัวหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 2,000 เยน  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิมัดจําหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอ

รบกวนใหส้ง่สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพือ่ทีจ่ะสง่ไปที่

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่ขอเอกสารรับรองจากญีปุ่่ น(เอกสารชดุนี้ทางบรษัิทเป็น

ผูด้ําเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแจง้เขา้ออก ทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง

โดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางทีจ่ะไปและกลบัเขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายุไม่ถงึ 

60 ปี ตอ้งมาแสดงตวัทีส่ถานทตู (Passport China ทางสถานทตูไมย่กเวน้

การยืน่วซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ีทํ่างาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางานเพิม่เตมิ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รูปถา่ย 2นิว้ 2 ใบขนาด 2 X 2 นิว้ ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและ “พืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้” ถา่ยหนา้ตรง ไม่ยิม้

เห็นฟัน ไม่สวมแว่นดํา ไม่คาดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปร ิน้ หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกทีส่าํนักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทัง้

ถา่ยสาํเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสาํเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสาํเนาหนา้ชือ่บรษัิททีทํ่างาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมุดบัญชเีงนิฝาก สาํเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นัน้ ถา่ยเอกสาร

ตัง้แต ่หนา้ชือ่ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ทีป่รับยอดบัญชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีทีเ่ลม่ปัจจุบันอายุไม่ถงึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสาํเนาเลม่เกา่มาตัง้แตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญีปุ่่ น *** 

Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม่ 

    สะดวกภายหลงั ทัง้นี้เพือ่ประโยขนข์องตวัทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ทีน่ี้**  

**หากยืน่เอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มูลอันเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลกัการทาง  

   สถานทตูจะไม่มกีารคนืเอกสารแกผู่ย้ืน่คํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีทีม่กีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่อธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้จะ 

   ไม่สามารถยืน่ไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันทีถ่กูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญีปุ่่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศพัท ์02-207-8503 
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