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นั่งรถไฟสายคาวาอีท้ี่สดุในญ่ีปุ่ น “Hello Kitty Shinkansen“ | คิโนซากิ ออนเซ็น 
นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมู่บา้นชาวประมงอิเนะ | เมืองเก่าครุาชิกิ 

ปราสาทฮิเมจิ | ชอ้ปป้ิงโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์& ชินไซบาช ิ
  

OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2563 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง   29,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัที่ 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บา้นชาวประมงอิเนะ –  

  คิโนซากิ ออนเซ็น 

วนัที่ 3.  โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนชอ้ปปิ้งมิยูกิ โดริ 

วนัที่ 4.  สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รา้นจ าหน่ายของฝาก – ชอ้ปปิ้งชินไซบาชิ 

วนัที่ 5.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10) 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วนั 3 คืน (XW) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW112 

(บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง) 

วันท่ี 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – น่ังกระเช้าอามาโนะ 
ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – คิโนซากิ ออนเซ็น 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการนดัหมายเวลา  

 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคัญๆ ที่เต็มไปดว้ยประวติัศาสตรแ์ละวัฒนธรรมดงัเดิมของญ่ีปุ่ น  
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ที่สรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสนุขัจิง้จอกที่เชื่อกันว่าเป็น
ทูตส่งสาสนข์องเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทริอิจ านวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิที่มีความ
ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์ (bridge 

in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น (อีกสองที่คือ Miyajima และ Matsushima) 
มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มี
ชื่อเสียงมากที่สดุก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซึ่งไดร้บัการยอมรบัมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวยที่สุด  สนัทราย
ที่ทอดยาว มีความกวา้งเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้จะมีตน้สนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ตน้ บางตน้จะมีรูปร่าง
เฉพาะที่ไม่ซ า้กัน 

 

 
 หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ( Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มี

จุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสรา้งบา้นย่ืนออกไปในน า้แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกับเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสรา้งอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆใน
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ญ่ีปุ่ น โดยบ้านแบบนี ้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดา
นกัท่องเที่ยวไดส้มัผสักับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แต่การตกปลา การปลกูขา้ว และอื่นๆ 

 

 คิโนซากิ ออนเซ็น (KINOSAKI ONSEN) เป็นเมืองออนเซ็นในเมืองคิโนซากิ เป็นหมู่บา้นออนเซ็นที่มีประวติัยาวนานมากว่า 
1,300 ปี และที่นี่ยังรักษาบรรยากาศดั้งเดิมของหมู่บา้นออนเซ็นไดเ้ป็นอย่างดี โดยผู้คนที่มาที่นี่รวมถึงนักท่องเที่ยวจะนิยม
แต่งกายดว้ยชุดยูคาตะเดินเที่ยวเล่นภายในเมืองออนเซ็นแห่งนี ้

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม KINUSAKI ONSEN หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ทางตะวันตกของโอกายาม่า เขตเมืองเก่าที่อนุรกัษ์ไว ้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน ้า

ตลอดเวลาไม่เคยแหง้ สองฝ่ังคลองมีแต่ตน้หลิวแผ่ก่ิงก้านหอ้ยระยา้ สลบักับสะพานหินทอดขา้มคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลา
คารฟ์ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจน าออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวไดช้ม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝ่ัง มีอาคารมุง
กระเบือ้งสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันไดถู้กดัดแปลงให้เป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึกและ
พิพิธภณัฑน์่าชมอีกหลายแห่ง อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมืองและแวะเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ปราสาทฮิเมจิ ดว้ยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนก

กระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญ่ีปุ่ น
และถึงแมต้วัเมืองจะถูกทิง้ระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ตวัปราสาทกลบัไม่ไดร้ับความเสียหายแต่อย่างใด 
และไดร้บัการยกย่องจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบติัประจ าชาติญ่ีปุ่ นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993 
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 ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ แหล่งช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองฮิเมจิ ที่มีความยาวเกือบ 1กิโลเมตร จุดเด่นของย่านนีคื้อการสรา้ง

หลงัคาที่คลมุทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเขา้ ก็สามารถมาเดินชอ้ปปิ้งไดอ้ย่างสบายใจคลา้ยๆกับถนนช้อปปิ้ง
ทานุกิโคจิ ที่ฮอกไกโด ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปปิ้งกับรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นเคร่ืองส าอางคแ์ละรา้นเสือ้ผา้แฟชั่นต่างๆ ตัง้เรียงราย
อยู่ตลอด 2 ขา้งทาง รวมไปถึงรา้นอย่าง เดอ มิกิ คิตตี ้(Café de Miki Kitty) เป็นคาเฟ่ที่เอาใจสาวกคิตตีโ้ดยเฉพาะ เพราะไม่
ว่าจะเป็นการตกแต่งรา้นรวมถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมลว้นเป็นลายเจ้าเหมียวคิตตี ้ แมวนอ้ยแสนน่ารกั ชื่อดงัของซานริโอนัน้เอง 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั HIMEJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ –  
โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– ร้านจ าหน่ายของฝาก – ช้อปป้ิงชินไซบาช ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 เดินทางสู่สถานีJR ฮิเมจิ น าท่านทดลองนั่งรถไฟชินคนัเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหวัจรวดเฮลโลคิตตีน้ั้นเอง ทัง้

ภายนอกและภายในถูกตกแต่งใหเ้ป็นธีมสีชมพูขาวใหค้วามรูสึ้กสดใส โดยมีตูร้ถไฟส าหรับจ าหน่ายสินคา้ช่ือดังของทอ้งถ่ิน
และยงัมีตูโ้ดยสารที่ตกแต่งลวดลายเป็นคิดตีท้ัง้หมด จุดเด่นของตูน้ี่คือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับคิดตีใ้นชุดยูนิฟอรม์เจา้หน้าที่
รถไฟไดอ้ีกดว้ย น าท่านเดินทางถึงสถานี JR โกเบ 
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 โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด  ์เป็นแหล่งชอ้ปปิ้งใกลท้่าเรือโกเบ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ Mosaic ที่ประกอบดว้ยรา้นเสือ้ผ้าแฟชั่น 

รา้นอาหาร ซึ่งจะมองเห็นอ่าวโกเบทัง้หมด และส่วนปลายสุดก็เป็นสวนสนุกขนาดย่อมที่มีชิงช้าสวรรคข์นาดใหญ่ตั้งอยู่ อีก
ส่วนคือ Canal Garden มีหา้งฯใหญ่ๆ เช่น Hankyu Department store , รา้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และ เอาทเ์ล็ท รวมอยู่ดว้ย 

 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ชอ้ปปิ้ง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินคา้ชัน้น าไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวันของ
คนญี่ปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางคต่์างๆ 

 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด
ใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง บริเวณแหล่งชอ้ปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้น
เคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ 
เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั KANSAI AIRPOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เช้า ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าท่านกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111 

(บริการอาหารเช้าและน ้าดื่มบนเคร่ือง)  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง   : OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

27-31 ธ.ค.62 34,900 34,900 33,900 7,900 28,900 

08-12 ม.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

19-23 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

22-26 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วนั 3 คืน (XW) 

28ก.พ.-03 มี.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

04-08 มี.ค.63 31,900 31,900 30,900 7,900 25,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทิคุนท้์อถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 
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4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  
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- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคุณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


