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นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สดุในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen“ | คิโนซากิ ออนเซ็น 

นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชดิาเตะ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | เมืองเก่าคุราชกิิ 
ปราสาทฮิเมจิ | ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอรแ์ลนด์ & ชินไซบาชิ 

 

 

  

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

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 
วันที่ 2.  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ –  

  คิโนซากิ ออนเซ็น 
วันที่ 3.  โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจ ิ– ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ 
วันที่ 4.  สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ร้านจําหน่ายของฝาก – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
วันที่ 5.  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112 

บริการอาหารเช้าและน้้าดื่มบนเคร่ือง 

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

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น นําท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปข้ึนรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญี่ปุ่น ซ่ึงเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และยาวนานที่สุด คือตั้งแต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่น 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว ที่สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็น
ทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 นั่งกระเช้าข้ึนสู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ 

(bridge in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น (อีกสองที่คือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซ่ึงมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน 
ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซ่ึงได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สุด  สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนั้นจะมีต้นสนญี่ปุ่น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้น 
บางต้นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไม่ซํ้ากัน 

 

 
 หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่น ที่นี่มี

จุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อ่ืน มีการสร้างบ้านยื่นออกไปในนํ้าแล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆกับเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี ซ่ึงจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝั่งเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆ
ในญ่ีปุ่น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดา
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแต่การตกปลา การปลูกข้าว และอ่ืนๆ 
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 คิโนซากิ ออนเซ็น (KINOSAKI ONSEN) เป็นเมืองออนเซ็นในเมืองคิโนซากิ เป็นหมู่บ้านออนเซ็นที่มีประวัติยาวนานมาก
ว่า 1,300 ปี และที่นี่ยังรักษาบรรยากาศดั้งเดิมของหมู่บ้านออนเซ็นได้เป็นอย่างดี โดยผู้คนที่มาที่นี่รวมถึงนักท่องเที่ยวจะ
นิยมแต่งกายด้วยชุดยูคาตะเดินเที่ยวเล่นภายในเมืองออนเซ็นแห่งนี้ 

 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม KINUSAKI ONSEN หรือเทียบเท่า 
ผ่อนคลายกับการแช่น้้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันที่ 3 โอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – ถนนช้อปปิ้งมิยกูิ โดร ิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายาม่า เขตเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ํา
ตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูง
ปลาคาร์ฟ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนําออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝ่ัง มีอาคาร
มุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซ่ึงปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
และพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและแวะเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนก

กระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของ
ญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่
อย่างใด และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจําชาติญี่ปุ่นเม่ือเดือนธันวาคม ปี 1993 
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 ถนนช้อปป้ิงมิยูกิ โดริ แหล่งช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองฮิเมจิ ที่มีความยาวเกือบ 1กิโลเมตร จุดเด่นของย่านนี้คือการสร้าง
หลังคาที่คลุมทั่วตลาด ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก พายุหิมะเข้า ก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจคล้ายๆกับถนนช้อป
ปิ้งทานุกิโคจิ ที่ฮอกไกโด ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งกับร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องสําอางค์และร้านเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ ตั้ง
เรียงรายอยู่ตลอด 2 ข้างทาง รวมไปถึงร้านอย่าง เดอ มิกิ คิตตี้ (Café de Miki Kitty) เป็นคาเฟ่ที่เอาใจสาวกคิตตี้โดยเฉพาะ 
เพราะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นลายเจ้าเหมียวคิตตี้ แมวน้อยแสนน่ารัก ชื่อดังของ
ซานริโอนั้นเอง 

ค้่า อิสระรับประทานอาหารค้่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HIMEJI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
สถานี JR ฮิเมจิ – HELLO KITTY SHINKANSEN – สถานี JR โกเบ –  
โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ – ร้านจ้าหน่ายของฝาก – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 
 เดินทางสู่สถานีJR ฮิเมจิ นําท่านทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น “สาย HELLO KITTY” หรือรถไฟหัวจรวดเฮลโลคิตตี้นั้นเอง 

ทั้งภายนอกและภายในถูกตกแต่งให้เป็นธีมสีชมพูขาวให้ความรู้สึกสดใส โดยมีตู้รถไฟสําหรับจําหน่ายสินค้าชื่อดังของ
ท้องถ่ินและยังมีตู้โดยสารที่ตกแต่งลวดลายเป็นคิดตี้ทั้งหมด จุดเด่นของตู้นี่คือ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับคิด ตี้ในชุดยูนิ
ฟอร์มเจ้าหน้าที่รถไฟได้อีกด้วย นําท่านเดินทางถึงสถาน ีJR โกเบ 

 

 
 โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งช้อปป้ิงใกล้ท่าเรือโกเบ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ Mosaic ที่ประกอบด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น 

ร้านอาหาร ซ่ึงจะมองเห็นอ่าวโกเบทั้งหมด และส่วนปลายสุดก็เป็นสวนสนุกขนาดย่อมที่มีชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ อีก
ส่วนคือ Canal Garden มีห้างฯใหญ่ๆ เช่น Hankyu Department store , ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และ เอาท์เล็ท รวมอยู่ด้วย 
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กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ช้อปป้ิง ร้านจ้าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชั้นนําไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจําวัน
ของคนญี่ปุ่นรวมถึงเครื่องสําอางค์ต่างๆ 

 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค่ําคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง บริเวณแหล่งช้อปปิ้งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านเครื่องสําอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้ง
ญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี้ 

 

 
ค้่า อิสระรับประทานอาหารค้่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KANSAI AIRPOR HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า ทําการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสัมภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสัมภาระ 
08.30 น. นําท่านกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111 

บริการอาหารเช้าและน้้าดื่มบนเคร่ือง  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท้าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ : OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
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 

11-15 ม.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

17-21 ม.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

22-26 ม.ค.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

01-05 ก.พ.63 29,900 29,900 28,900 7,900 23,900 

07-11 ก.พ.63 33,900 33,900 32,900 7,900 27,900 

09-13 ก.พ.63 31,900 31,900 30,900 7,900 25,900 

14-18 ก.พ.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 

28 ก.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 

07-11 มี.ค.63 31,900 31,900 30,900 7,900 25,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตั๋วเครื่องบิน  

 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
 

ราคาทัวร์ข้งต้นยังไม่รวมค่าทิคุน์ท้อถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน

ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ือ
อัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้าน
บาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ้านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก้าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 
ค่าโทรศัพท์  

3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
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4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุ

ต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ท่านเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่
เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญีปุ่่น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พัก
ทางบริษัทจะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น  
     (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
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ก้าหนดการเดินทางระหว่างที่พ้านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส้าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติ

เพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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