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ราคาเพยีง 39,900- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

 SPECIAL TOTTORI WITH BEAM SENSEI 

6D3N โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

 เทีย่วเจาะลกึจงัหวดัทตโตร ิไปกบั “บมี เซนเซย”์  

 ชมความอศัจรรยท์ะเลทรายแหง่เดยีวในประเทศญีปุ่่ น ณ เมอืงทตโตร ิ

 เทีย่วชมถนนสายดงั ถนนมซูิก ิชเิงร ุพรอ้มถา่ยรปูกบัเหลา่ตวัการต์นู เกะ เกะ เกะ โนะ คทิาโร ่

 เดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ครุาโยช ิเมอืงเกา่ทีจ่ะท าใหท้า่นหลงรกัแบบไมรู่ต้วั 

 ชมพพิธิภณัฑย์อดนกัสบืจ ิว๋โคนนั ทีส่รา้งขึน้เพือ่เก็บผลงานของ อาจารย์ โกไซ อาโอยามา่ 

 เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายที ่ชนิไซบาช ิ, ออิอน มอลล ์และ EXPOCITY 

 ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ1 คนื 
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่17-22 มกราคม 62  39,900.- 

 

 

  

เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ-สนามบนิคนัไซ  
20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคาน์เตอร ์R สายการเจแปนแอรไ์ลน ์

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL728 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ-จงัหวดัทตโตร-ิอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็น-กจิกรรมลานสก-ีแชน่ า้แร ่

06.05 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ-สนามบนิคนัไซ 
    

2 
สนามบนิคนัไซ-ทตโตร-ิอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็น-
กจิกรรมลานสก-ีแชน่ า้แร ่ ✈ 🍽 🍽 

DAISEN ROYAL 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ [♨] 

3 

ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ-ถนนมซูิก ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ 

คทิาโร]่-ปราสาทขนมหวาน โคโตบกูโิจ-พพิธิภณัฑ์
ยอดนกัสบืจ ิว๋โคนนั-เขตเมอืงเกา่ครุาโยช ิ(กลุม่โกดงั

ก าแพงขาว) 

🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI 
TOTTORI 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
กจิกรรมท า กระดาษญีปุ่่ น-ศาลเจา้ ฮะขุโตะ- 

เนนิทรายทตโตร-ิกจิกรรมขีอ่ฐู-ออิอน มอลล ์ 🍽 🍽 🍽 

NEW OTANI 

TOTTORI 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โอซากา้-OSAKA EXPOCITY-ชนิไซบาช-ิ 

สนามบนิคนัไซ 🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพ ✈   
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 ออกเดนิทางสู ่จงัหวดัทตโตร ิเพือ่มุ่งหนา้สู ่เขตอทุยานแหง่ชาตไิดเซ็น อุทยานแห่งชาตทิีใ่หญ่เป็นอันดบั 

3 ของญีปุ่่ น โดยระหว่างทาง ทา่นสามารถชมววิภเูขาไดเซ็น เป็นภเูขาไฟทีม่คีวามสงู 1,729 เมตร จาก

ระดับน ้าทะเล เป็นมรดกทางธรรมชาตทิีเ่ป็นทีรู่จั้กกันดพีอๆกับ “เนนิทรายทตโตร”ิ ความนยิมของภเูขาไดเซน็นัน้ 

ไดรั้บการจัดอันดับเป็น “ภเูขาสวยงามในญีปุ่่ น” ในอันดับที ่3 รองลงมาจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นทีน่ยิมในหมู่นัก

ปีนเขามาตัง้แต่โบราณ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

บา่ย น าทา่นสมัผัสความสนุกสนานกบั กจิกรรมลานสก ีใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบัหมิะไดด้ว้ยการเลน่ กระดาน

เลือ่นหมิะ หรอื สนุกสนานกบัสกแีละสโนวบอรด์ ทา่มกลางธรรมชาตทิีส่วยงาม 

** ไมร่วมอตัราคา่เชา่อปุกรณ์, ชุดส าหรบัเลน่สก ีเครือ่งเลน่ทกุชนดิ ประมาณ 5000-1000 เยน ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก DAISEN ROYAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 
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วนัที ่3 ตลาดปลาซากา อมินิาโตะ-ถนนมซูิก ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่-ปราสาทขนมหวาน โคโตบกูโิจ-

พพิธิภณัฑย์อดนกัสบืจ ิว๋โคนนั-เขตเมอืงเกา่ครุาโยช ิ(กลุม่โกดงัก าแพงขาว) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่ตลาดปลาซากา อมินิาโตะ ซ ึง่เป็นตลาดปลาทีใ่หญ่ทีส่ดุของจังหวัดทตโตะร ิเพือ่ใชเ้ป็น

แหลง่จัดจ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเลทัง้ปลาสดและผลติภณัฑแ์ปรรูปตา่งๆ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัอาหาร

ทะเลสดๆ ราคาย่อมเยาวต์ามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนมซูิก ิชเิงร ุซ ึง่เป็นถนนทีส่รา้งข ึน้โดยมี

รปูปั้นของสตัวป์ระหลาดจากการต์นูญีปุ่่ น “เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร”่ เป็นเรือ่งราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึที่

ชือ่ "คทิาโร่" ทีม่พี่อเป็นปีศาจลกูกะตาเดยีวชอบนอนแชน่ ้าในชามกบัผองเพือ่นเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจ

น่ันเองอาศยัอยู่ในป่าชือ่ เกะเกะเกะ, คทิาโร่ มหีนา้ทีค่อยปราบปรามเหลา่โยไกทีน่สิยัไม่ด ีชอบหลอกชอบ

หลอน สรา้งความรังควาญใหม้นุษยก์ารต์นูเรือ่งนี้เขยีนโดยนาย “ชเิงรุ มซิกู”ิ นักเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจังหวัดท

ตโตะรแิละถอืเป็นบุคคลส าคญัของจังหวัดใหท้า่นเดนิเลน่ถา่ยรูปตามอัธยาศยั 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นแวะซือ้ของฝากที ่ปราสาทขนมหวาน โคโตบกุโิจ แหลง่รวมของรา้นขนมทีเ่ป็นฝากขึน้ชือ่ของ

จังหวัดทตโตร ิและทนีี่ทา่นยังสามาถชมวธิกีารท าขนมผ่านกระจกไดอ้กีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝาก

ตามอัธยาศยั จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑย์อดนกัสบืจ ิว๋โคนนั ทีน่ี่สรา้งขึน้เพือ่เก็บผลงานของ อาจารย์ 

โกไซ อาโอยามา่ หรอืผูเ้ขยีนการต์นูมังงะชือ่ดงั ดา้นในพพิธิภณัฑไ์ดจ้ าลองหอ้งท างานของ อาจารย์ โกไซ 

อาโอยามา่ ทีถ่กูจัดวางไดอ้ย่างสวยงาม ราวกบัว่าหอ้งนี่ยังคงใชง้านอยู่ รวมไปถงึตน้ฉบบัการต์นูตา่งๆ 

หุ่นจ าลองตวัละคร แผ่นอนเิมะ และมใีนสว่นของกจิกรรมประลองปัญหา ดว้ยการทดลองแกไ้ขคดปีรศินาตา่งๆ 

จากนัน้น าทา่นยอ้นอดตีดว้ย การเดนิเลน่ใน เขตเมอืงเกา่ครุาโยช ิหรอื กลุม่โกดงัก าแพงขาว สถานที่

ทอ่งเทีย่ว เรยีงรายไปดว้ยโกดงัทีม่กี าแพงสขีาวสงู 400เมตร ทีถ่กูกอ่สรา้งไวเ้มือ่ 100ปีกอ่น ซึง่ในสมัยกอ่น

โกดงัเหลา่นี้ เป็นแหลง่คา้ขายเหลา้และรา้นโชยุ แตใ่นปัจบุันไดก้ลายมาเป็นรา้นขายสนิคา้ตา่งๆมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL NEW OTANI TOTTORI หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 กจิกรรมท ากระดาษญีปุ่่ น-ศาลเจา้ฮะขุโตะ-เนนิทรายทตโตร-ิกจิกรรมขีอ่ฐู-ออิอน มอลล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้รวม กจิกรรมท ากระดาษญีปุ่่ น ใหท้กุทา่นไดส้นุกสนานกบักจิกรรมท ากระดาษญีปุ่่ น ตลอดจนถงึ

ขัน้ตอนตา่งๆในการท ากระดาษญีปุ่่ น ซึง่จะปิดทา้ยการท าดว้ยการวาดลวดลายลงบนกระดาษญีปุ่่ น ทีถ่กูท าข ึน้

ดว้ยฝีมอืของทกุๆทา่น และจะเป็นชิน้เดยีวทีไ่ม่เหมอืนใครในสไตลข์องทกุทา่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ 
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ศาลเจา้ฮะขโุตะ ศาลเจา้แห่งนี้ทีม่ปีระวัตคิวามเป็นมาทีถ่กูบัญทกึไวช้ดัเจน  และทีน่ี่ยังเป็นศาลเจา้แห่ง

ต านานของ “กระตา่ยขาวแห่งอนิาบะ’’ และ “สระน ้ามทิะระฉอิเิขะ’’ หรอืสระน ้าลา้งตวั โดยต านวนไดก้ลา่วถงึ 

กระตา่ยตวัหนึง่ทีบ่าดเจ็บแลว้ไดม้าลา้งแผลในสระน ้าภายในศาลเจา้ แลว้บาดแผลนัน้ไดห้ายไปทนัท ีและศาล

เจา้แห่งนีย้ังถกูเรยีกในอกีชือ่นึง่ว่า “ดนิแดนศกัดิส์ทิธิข์องคูร่ัก’’ โดยมกีระตา่ยเป็นตวัแทนของเทพเจา้แห่ง

ความรกั 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นชม เนนิทรายทตโตร ิส ิง่มหัศจรรยท์ีม่มีานานกว่า 30,000 ปี เป็นเนนิทรายทีใ่กลแ้ม่น ้าเซนไดกาวะ 

และยังเป็นเนนิทรายทีม่คีวามยาวตัง้แตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพืน้ทีย่าวกว่า 16 กโิลเมตร เนนิ

ทรายสงู 50 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 2 กโิลเมตร ความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลืน่ทรายที่

เกดิจากแรงลมทะเล และยังมอีกีหนึง่กจิกรรมทีน่่าสนใจคอื การขีอ่ฐู ชมววิทวิทศันเ์ป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีไ่ม่

ควรพลาด ใหท้า่นเพลดิเพลนิและเก็บภาพความประทบัใจกลบับา้น ตอ่จากนัน้น าทา่นไปยัง ออิอน มอลล ์ 

หา้งสรรพสนิคา้ทีค่รอบคลมุทกุพืน้ทีข่องญีปุ่่ น มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย และในสว่นของซปุเปอรม์าร์

เก็ตขนาดใหญก่็ยังมขีองสด ของแหง้ อาหาร ขนมตา่งๆ ใหเ้ลอืกซือ้กลบัไปเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NEW OTANI TOTTORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 โอซากา้-OSAKA EXPOCITY-ชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ น าทา่นเดนิทางสู ่EXPOCITY ศนูยบ์นัเทงิครบวงจรขนาดยกัษ์ในความดแูล

ของบรษัิทมติซยุ ฟโุดซงั ทีน่ี่ไม่ใชแ่คศ่นูยก์ารคา้หรอืสวนสนุกธรรมดา แตไ่ดร้วมศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละบันเทงิ

ระดบัโลก 8 แห่ง และรา้นคา้รา้นอาหารอกี 305 รา้น ทีน่ี่เป็นแหลง่เทีย่ว,กนิ,ชอ็ปป้ิงและเรยีนรูข้นาดใหญ่ทีส่ดุ

ในญีปุ่่ น และสาวกโปเกม่อนหรอืกนัดัม้ไม่ควรพลาดเพราะทีน่ีม่คีาเฟ่ส าหรับรอรบัเหลา่สาวกดว้ย อกีหนึง่

ไฮไลทค์อืรา้น KFC BUFFET แห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีค่ณุสามารถเต็มอิม่กบัเมนูโปรดของ KFC ไดอ้ย่างจุใจ 
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กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ 

ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไม่ว่าจะเป็น 

KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

 
ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพ 

วนัที ่6 สนามบนิคนัไซ-กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL727 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

************************************************** 
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โปรแกรม :  SPECIAL TOTTORI WITH BEAM SENSEI  

6D3N BY JL  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

17-22 มกราคม 62 39,900 36,900 36,900 31,900 21,400 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

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

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ื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. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 
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 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

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

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

https://www.goholidaytour.com/

