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สบาย สบาย OSAKA TOTTORI  5 DAY 3 NIGHT                                             

เดนิทาง 09-13, 13-17 เม.ย.61 เร ิม่ตน้ 49,900  บาท 

โดยสารการบนิไทย 
ไฮไลท ์ทวัร ์ 

- ชมความสวยงามยิง่ใหญข่องปราสาททีส่วยทีสุ่ดในญีปุ่่ น  “ปราสาทฮเิมจ”ิ 

- อศัจรรยท์ะเลทรายแหง่เดยีวในประเทศญีปุ่่ น ณ เมอืงทตโตร ิ

- เทีย่วชม ปราสาทมตัสเึอะ พรอ้มเพลดิเพลนิกบัการลอ่งเรอืชมเมอืง 

- เดนิเลน่ยา่นเมอืงเกา่ครุาชกิ ิเมอืงเกา่ทีจ่ะท าใหท้า่นหลงรกัแบบไมรู่ต้วั 

- เทีย่วชมถนนสายดงั ถนนมซูิก ิชเิงร ุพรอ้มถา่ยรปูกบัเหลา่ตวัการต์นู เกะ เกะ เกะ โนะ คทิาโร ่

- เพลดิเพลนิชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายที ่ชนิไซบาช ิ, ออิอน มอลล ์ และ  รงิก ุเอา้ทเ์ล็ต 

- ผอ่นคลายกบัการแช่น า้แรธ่รรมชาต ิ1 คนื 
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GT-KIX TG10 
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Day 1 สนามบนิสุวรรณภมุ ิ

 20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย   

เจา้หนา้ทีจ่ากบรษัิท คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 622 

Day 2 

สนามบนิคนัไซ – เมอืงฮเิมจ ิ– ปราสาทฮเิมจ ิ– เมอืงโอกายามา่ – เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ– ออิอน มอลล ์

07.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร                     

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮเิมจ ิน าทา่นชม ปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลกัษณะของตัวปราสาททีม่สีขีาวราวกับหมิะในฤดหูนาว

จงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็นปราสาททีใ่หญ่โตทีส่ดุใน

บรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยคุกลางของญีปุ่่ นและถงึแมต้ัวเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่งหนักในชว่งสงครามโลกครัง้

ที ่2 แตต่ัวปราสาทกลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใด  และไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและ

สมบัตปิระจ าชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

   เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

   บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ[ใชเ้วลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 45 นาท]ี เป็นเมอืงเล็กๆ ตัง้อยูท่างตะวันตก

ของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ๆ ทีอ่นุรักษ์ไว ้เป็นชมุชนรมิคลองโบราณทีม่นี ้าตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ สองฝ่ังคลองมแีต่

ตน้หลวิแผ่กิง่กา้นหอ้ยระยา้ สลับกับสะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แหง่ กับฝูงปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณที่

ตัง้ใจน าออกมาแจวใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิคลองทัง้สองฝ่ัง มอีาคารมงุกระเบือ้งสลับกับฉางขา้วอายุ

เกา่แกนั่บ 300 ปี ซึง่ปัจจุบนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึและพพิธิภัณฑน่์าชมอกี

   วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิคนัไซ     

2 
สนามบนิคันไซ-เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงโอกายามา่- 

เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิออิอน มอลล ์
   

OKAYAMA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงมัตซเึอะ-ปราสาทมัตสเึอะ-ลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะ-เมอืงซากาอิ

มนิาโตะ-ถนนมซิกู ิชเิงร ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่-เมอืงโยนาโกะ    
YONAGO HOTEL 

 [♨] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงทตโตร-ิเนนิทรายทตโตร-ิพพิธิภัณฑเ์นนิทรายทตโตร-ิ 
เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ    

OSAKA HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 เมอืงนารา-วัดโทไดจ-ิโอซากา้-รงิก ุเอา้เล็ท-สนามบนิคนัไซ     
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หลายแหง่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งออิอน มอลล ์ใหท้า่นไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนดิ อาทเิชน่ ขนม

โมจ ิเบนโตะ ผลไมต้ามฤดกูาล และพเิศษสดุกับรา้น 100 เยน ททีกุอยา่งในรา้นราคาเพยีง 100 เยนเทา่นัน้ 

   ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั                                 

เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OKAYAMA HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 3 

เมอืงมตัซเึอะ – ปราสาทมตัสเึอะ – ลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะ – เมอืงซากาอมินิาโตะ – ถนนมซูิก ิชเิงร ุ[เกะ

เกะเกะโนะ คทิาโร]่ – เมอืงโยนาโกะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสเึอะ น าทา่นเดนิทางไปชม ปราสาทมตัซเึอะ ในสมัยเอโดะถอืวา่เป็นหนึง่ในหัวเมอืง

ส าคัญแหง่หนึง่แมว้า่จะเป็นเมอืงเลก็ ๆ แตก่็มคีวามงดงามจนกระทั่งโชกนุโทคงุาวะยังตอ้งสรา้งปราสาทหลังนี้ไวเ้พือ่

ใชเ้ป็นทีพั่กผอ่น บรเิวณปราสาทยังมกีารขดุคลองโฮรคิาวะเพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางการขนสง่และเป็นจุดยทุธศาสตรใ์นการ

ป้องกนัเมอืงแหง่นี้ ในปัจจบุันคลองนี้ใชเ้ป็นทีแ่หลง่เพาะพันธุป์ลา โดยจะน าทา่นลอ่งเรอืคลองโฮรคิาวะเพือ่เทีย่วชม

ชวีติของผูค้นในเมอืงมัตซเึอะ (ใชเ้วลาลอ่งเรอืประมาณ 30 นาท)ี 

  เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซากาอมินิาโตะ  เพือ่ไปชม ถนนมซูิก ิชเิงรุ ซึง่เป็นถนนทีส่รา้งขึน้โดยมรีปูป้ันของสตัว์

ประหลาดจากการต์นูญีปุ่่ น “เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร”่ เป็นเรือ่งราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึทีช่ ือ่ "คทิาโร"่ ทีม่พีอ่

เป็นปีศาจลกูกะตาเดยีวชอบนอนแชน่ ้าในชามกับผองเพือ่นเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจน่ันเองอาศัยอยูใ่นป่าชือ่ เกะเกะ

เกะ, คทิาโร ่มหีนา้ทีค่อยปราบปรามเหลา่โยไกทีน่สิยัไมด่ ีชอบหลอกชอบหลอน สรา้งความรังควาญใหม้นุษย ์การต์นู

เรือ่งนี้เขยีนโดยนาย “ชเิงร ุมซิกู”ิ นักเขยีนทีม่บีา้นเกดิในจังหวัดทตโตะรแิละถอืเป็นบคุคลส าคัญของจังหวัดใหท้า่น

เดนิเลน่ถา่ยรปูตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโยนาโกะ ... 

เย็น น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YONAGO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม / ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น  
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Day 4 

เมอืงทตโตร ิ– เนนิทรายทตโตร ิ– พพิธิภณัฑเ์นนิทรายทตโตร ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทตโตร ิน าทา่นชม เนนิทรายทตโตร ิชมสิง่มหัศจรรยท์ีม่มีานานกวา่ 30,000 ปี เป็นทรายที่

ใกลแ้มน่ ้าเซนไดกาวะ และเป็นทะเลทรายทีม่คีวามยาวตัง้แตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพืน้ทีย่าวกวา่ 16 

กโิลเมตร เนนิทรายสงู 50 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 2 กโิลเมตร ความสวยงามทีธ่รรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลืน่

ทรายทีเ่กดิจากแรงลมทะเล เป็นอกีหนึง่ทวิทศัน์ทีไ่มค่วรพลาด จากนัน้น าทา่นชม พพิธิภณัฑเ์นนิทรายทตโตร ิ   

ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกล ้ๆ กบั "เนนิทรายทตโตร"ิ เป็นพพิธิภัณฑเ์ฉพาะทางดา้นงานประตมิากรรมจากทรายแหง่เดยีวใน

โลก ทีส่รา้งสรรคข์ ึน้โดยใชเ้พยีงแคท่รายจากเนนิทรายทตโตรแิละน ้าเทา่นัน้ ใหท้า่นเพลดิเพลนิชมและเก็บภาพความ

ประทับใจกลับบา้น ... 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

  บา่ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงโอซากา้ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ณ ย่านการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกับ

การชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ที่

เอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้ดัง

ของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั       

  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก OSAKA  HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Day 5 

เมอืงนารา – วดัโทไดจ ิ– รงิกุ เอา้เล็ท – สนามบนิคนัไซ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 น าท่านชม วดัโทไดจ ิเป็น

วัดทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับ หลังคา เป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัยคามาคุระ สรา้งขึน้

เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่ส าคัญทีล่ ้าค่า ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพ่อโตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสัมรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

โลก ประดษิฐานอยูใ่นวหิารขนาดใหญ่ ซึง่หลังเดมิถกูไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ ซึง่ วหิารหลังปัจจุบันมขีนาด

เพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทุกทา่นจะไดส้มัผัสกับ

กวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยู่ บรเิวณรอบวัดเป็นจ านวนมาก จากนัน้น าท่านสู ่รงิกุ เอา้ทเ์ล็ท ใหท้่านเพลดิเพลนิชอ้ป

ป้ิงและสนุกสนานกับการเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นม หลากหลายชนิด เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์เสือ้ผา้กระเป๋า รองเทา้ 

ฯลฯ 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนัน้น าทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

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

 

สบาย สบาย OSAKA TOTTORI 5D3N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่1-2 ทา่น 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จอยแลนด ์

(ไมใ่ชต้ ัว๋) 

09-13 เมษายน 2561 49,900 49,900 48,900 7,900 24,991 

13-17 เมษายน 2561 49,900 49,900 48,900 7,900 24,991 
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** ราคาเด็กทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,500 บาท / ทา่น ** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ที ่สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

3.1 กรณุาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14-7 วันเดนิทาง ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบัสาย การ

บนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ ** 

          **ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

                      ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

     ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.5 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

- กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้ง

ด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระท าทีเ่คาน์เตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

.แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 
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3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบ  ใบละไม่

เกนิ 23 กโิล] คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์[ไมค่รอบคลมุประกันสขุภาพ] 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้

ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ในการขอวซีา่ตามที่

สถานทตูก าหนด) 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ทปิส าหรับคนขับรถ/มัคคเุทศก/์หัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4,000 เยน  ตอ่ทา่น/ทรปิ (เก็บทปิกอ่นการเดนิทาง ณ สนามบนิ) 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยนั

วา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพั่กทางบรษัิทจะจัดเตรยีมใหก้ับลกู

ทัวร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่ับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีย่ังมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
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2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ย

คณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัย

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิา

หรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะ

อากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 


