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เร ิ�มตน้เพยีง 32,900.- 

 
 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

SPECIAL TOTTORI HIMEJI OSAKA 5D3N 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

  เนนิทรายทตโตร ิชมสิ�งมหศัจรรยท์ี�มมีานานกวา่ 30,000 ปี 
  ปราสาทฮเิมจ ิปราสาทที�ใหญโ่ตที�สดุในบรรดาปราสาทที�หลงเหลอืมาจากยคุกลาง 
  โคนนัทาวน ์หรอื หมูบ่า้น Hokuei เป็นบา้นเกดิของอาจารยโ์กโช ผูเ้ขยีนการต์นูโคนัน 
  ถนนมซูิก ิชเิงร ุซ ึ�งเป็นถนนที�สรา้งขึ�นโดยมรีปูปั�นของสตัวป์ระหลาดจากการต์นูญี�ปุ่ น 

“เกะเกะเกะ โนะ คทิาโร”่ 
  สวนดอกไมฮ้านะไคโระ เป็นหนึ�งในสวนดอกไมท้ี�ใหญท่ี�สดุในประเทศญี�ปุ่ น 
  เที�ยวเมอืงโอซากา้ ชอ้ปปิ�ง ยา่นการคา้ ชนิไซบาช ิ
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กําหนดการเดนิทาง 

วนัที�  05-09 กนัยายน 61 32,900.- 

วนัที�  07-11 กนัยายน 61 32,900.- 

วนัที�  12-16 กนัยายน 61 32,900.- 

วนัที�  14-18 กนัยายน 61 32,900.- 

วนัที�  19-23 กนัยายน 61 32,900.- 

วนัที�  21-25 กนัยายน 61 32,900.- 

 

เสน้ทางการเดนิทา 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิคนัไซ 

11.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ช ั�น 3 เคานเ์ตอร ์4 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์เจา้หนา้ที�

จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

14.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 610 

22.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี�ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ย

แลว้ ไกดจ์ะนําทา่นไปขึ�นรถบสัที�เตรยีมไว ้

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิคันไซ 
 ✈ อสิระ 

HEWITT 
KOSHIEN 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงทตโตร-ิเนนิทรายทตโตร ิ

 �  � � 
TOTTORI HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
โคนันทาวน-์ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ-ถนนมซิกู ิชเิงร[ุเกะ
เกะโนะ คทิาโร]่-สวนดอกไม ้ฮานะไคโระ-ออนเซน็ �   � �  

KAIKE ONSEN [♨

] หรอืเทยีบเทา่ 

4 
ภเูขาไดเซน็-เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปปิ�งชนิไซบา
ช-ิสนามบนิคันไซ �   � อสิระ 

 

5 สนามบนิคันไซ-กรงุเทพฯ ✈  
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คํ�า อสิระรบัประทานอาหารคํ�าอสิระตามอธัยาศยั 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�2 เมอืงฮเิมจ ิ– ปราสาทฮเิมจ ิ– เมอืงทตโตร ิ- เมอืงทตโตร ิ– เนนิทรายทตโตร ิ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮเิมจนํิาทา่นชมความงามของปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลักษณะของตัวปราสาทที�มสีขีาว

ราวกบัหมิะในฤดหูนาวจงึมชีื�อเรยีกอกีอยา่งหนึ�งวา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็น

ปราสาทที�ใหญโ่ตที�สดุในบรรดาปราสาทที�หลงเหลอืมาจากยคุกลางของญี�ปุ่ นและถงึแมต้ัวเมอืงจะถกูทิ�ง

ระเบดิอยา่งหนักในชว่งสงครามโลกครั �งที� 2 แตต่วัปราสาทกลับไมไ่ดร้ับความเสยีหายแตอ่ยา่งใด  และไดร้ับ

การยกยอ่งจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจําชาตญิี�ปุ่ นเมื�อเดอืนธันวาคม ปี 1993 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทตโตร ินําทา่นเดนิทางสู ่เนนิทรายทตโตร ิชมสิ�งมหัศจรรยท์ี�มมีานานกวา่ 

30,000 ปี ซึ�งเป็นทะเลทรายที�มคีวามยาวตั �งแตด่า้นตะวันออกจรดดา้นตะวันตกของพื�นที�ยาวกวา่ 16 กโิลเมตร 

ความสวยงามที�ธรรมชาตไิดบ้รรจงสรา้งแนวคลื�นทรายที�เกดิจากแรงลมทะเล เป็นอกีหนึ�งทวิทัศนท์ี�ไมค่วร

พลาดไปชม 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ รา้นอาหาร  

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั TOTTORI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�3 โคนนัทาวน ์– ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ - ถนนมซูิก ิชเิงร-ุ[เกะเกะโนะ คทิาโร]่ - . 

สวนดอกไมฮ้านาไคโระ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่โคนนัทาวน ์หรอื หมูบ่า้น Hokuei เป็นชนบทเล็กๆ ของจังหวัดทตโตร ิ(Tottori) แตเ่ดมิหมูบ่า้นนี�

เป็นเพยีงพื�นที�หา่งไกล แตห่ลังจากการต์นูโคนันมชีื�อเสยีงโดง่ดังเป็นพลแุตก ซึ�งเป็นบา้นเกดิของอาจารย์

โกโช ผูเ้ขยีนการต์นูโคนัน มกีารปรับปรงุภมูทิศันข์องหมูบ่า้นใหก้ลายเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว ตลอดสองขา้งทาง

มหีุน่ปั�นโคนัน และสถานรีถไฟ รวมถงึ พพิธิภณัฑ ์Gosho Aoyama Manga Factory ขึ�นมาในปี พ.ศ. 2550 

จงึเป็นที�นยิมทําใหนั้กทอ่งเที�ยวเขา้มาทอ่งเที�ยวกนัอยา่งตอ่เนื�อง ใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดปลาซากาอมินิาโตะ ซึ�งเป็นตลาดปลาที�ใหญท่ี�สดุของจังหวัดโทตโตะร ิเพื�อ

ใชเ้ป็นแหลง่จัดจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากทอ้งทะเลทั �งปลาสดและผลติภณัฑแ์ปรรปูตา่ง ๆ ใหท้า่นเพลดิเพลนิ

กบัอาหารทะเลสดๆ ราคายอ่มเยาวต์ามอธัยาศัย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนมซูิก ิชเิงร ุซ ึ�งเป็นถนนที�สรา้งขึ�นโดยมรีปูปั�นของสตัวป์ระหลาดจากการต์นูญี�ปุ่ น “เกะ

เกะเกะ โนะ คทิาโร”่ เป็นเรื�องราวของปีศาจเด็กผูช้ายตนนงึที�ช ื�อ "คทิาโร"่ ที�มพีอ่เป็นปีศาจลกูกะตาเดยีว

ชอบนอนแชนํ่�าในชามกบัผองเพื�อนเหลา่ "โยไก" หรอืผปีีศาจนั�นเองอาศัยอยูใ่นป่าชื�อ เกะเกะเกะ, คทิาโร ่มี

หนา้ที�คอยปราบปรามเหลา่โยไกที�นสิยัไมด่ ีชอบหลอกชอบหลอน สรา้งความรังควาญใหม้นุษยก์ารต์นูเรื�องนี�

เขยีนโดยนาย “ชเิงร ุมซิกู”ิ นักเขยีนที�มบีา้นเกดิในจังหวัดทตโตะรแิละถอืเป็นบคุคลสําคญัของจังหวัดใหท้า่น

เดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะไคโระ เป็นหนึ�งในสวนดอกไมท้ี�ใหญ่

ที�สดุในประเทศญี�ปุ่ น มพีื�นที�ประมาณ 500,000 ตารางเมตร(310 ไร)่ ที�เต็มไปดว้ยความหลากหลายของไม ้

ดอก ไมป้ระดบัที�บานตามฤดกูาลตา่งๆ ซึ�งสามารถชมดอกไมไ้ดต้ลอดทั �งปี และภายในโดมขนาดใหญ ่จดั

แสดงดอกกลว้ยไม ้ดอกไมนํ้�า และดอกไมจ้ากยโุรปอกีทั �งยงัเป็นจดุที�สามารถเพลดิเพลนิกบัการชมทวิทศัน์

ของภเูขาไฟไดเซนไดอ้กีดว้ย สมควรแกเ่วลานําคณะเดนิทางสู ่เมอืงโยนาโงะ เมอืงเล็ก ๆ ซึ�งเป็นที�ตั �งของ

อทุยานแหง่ชาตไิดเซน็ ตั �งอยูท่างดา้นตะวันตกของจังหวดัโทตโตะรนิอกจากนี�ตัวเมอืงยงัหันหนา้เขา้สูท่ะเล

ญี�ปุ่ นทําใหม้วีวิทวิทศันท์ี�สวยงาม 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ โรงแรม 

  เดนิทางเขา้สูท่ ี�พกั KAIKE ONSEN หรอืเทยีบเทา่ / ผอ่นคลายกบัการแชน่ํ �าจากแรธ่รรมชาติ
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สไตลญ์ี�ปุ่ น 

วนัที�4 เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ– เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช-ิสนามบนิคนัไซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครุาชกิ ิโดยระหวา่งทาง ทา่นสามารถชมววิภเูขาไดเซน็ เป็นภเูขาไฟที�มคีวามสงู 1,729 

เมตร จากระดับนํ�าทะเล เป็นมรดกทางธรรมชาตทิี�เป็นที�รูจั้กกนัดพีอๆกบั “เนนิทรายทตโตร”ิ ความนยิมของภเูขาได

เซ็นนั�น ไดรั้บการจัดอนัดับเป็น “ภเูขาสวยงามในญี�ปุ่ น” ในอนัดับที� 3 รองลงมาจากภเูขาไฟฟจู ิ(Fuji san) นําทา่น

เที�ยวเมอืงคลองเกา่อนุรักษ์ เมอืงครุาชกิ ิเป็นเมอืงเล็กๆ ตั �งอยูท่างตะวันตกของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ๆ ที�

อนุรักษ์ไว ้เป็นชมุชนรมิคลองโบราณที�มนํี�าตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ สองฝั�งคลองมแีตต่น้หลวิแผก่ ิ�งกา้นหอ้ย

ระยา้ สลับกบัสะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แหง่ กบัฝงูปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณที�ตั �งใจนํา

ออกมาแจวใหนั้กทอ่งเที�ยวไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิคลองทั �งสองฝั�ง มอีาคารมงุกระเบื�องสลบักบัฉางขา้วอายุ

เกา่แกนั่บ 300 ปี ซึ�งปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของที�ระลกึและพพิธิภณัฑน่์าชม

อกีหลายแหง่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหา 

บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ จากนั�นนําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ ยา่นการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้า่น

เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทั �งเครื�องไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา 

เครื�องเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชั�นที�เอาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสื�อผา้แบรนดเ์นม แฟชั�นลํ�าอนาคต

สําหรับวัยทนีทั �งหลาย เครื�องสําอางยี�หอ้ดังของญี�ปุ่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และ

อื�นๆอกีมากมาย 

คํ�า  อสิระอาหารคํ�าเพื�อใหท้า่นไดช้อ้ปปิ� งไดอ้ยา่งจใุจ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพื�อเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

23.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเซยีเอ็กซ ์เที�ยวบนิที� XJ 611 

วนัที�5 สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ 

03.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

โปรแกรม : SPECIAL HIMEJI OSAKA 5D3N 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

05-09 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 

07-11 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 

12-16 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 

14-18 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 

19-23 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 

21-25 กนัยายน 61 32,900 32,900 32,900 31,900 20,900 7,900 
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*** ราคาทารก [เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทา่น *** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

** ลกูคา้ที�บนิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีง ื�อนไขเพิ�มตามรายละเอยีดดา้นลา่ง ** 

 

1. หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดการคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิดังนี�... 

 1.1.หากลกูคา้ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อ Quiet Zone หรอืที�นั�ง Long Leg มรีายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ

ดังนี� 

2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT 

   Quiet Zone Lagroom Seat  1,800 / เท ี�ยว 

   Quiet Zone Seat      600 / เท ี�ยว 

   Lagroom Seat       1,700 / เท ี�ยว (ท ี�น ั� งแถวท ี�  15, 16, 17) 

  Legroom Seat       1,600 / เท ี�ยว (ท ี�น ั� งแถวท ี�  34, 35) 

*** Legroom Seat (บรเิวณ EXIT SEAT) ไมอ่นุญาตให ้เด็กอายุกวา่ 15 ปี,  

    ผูใ้หญอ่าย ุเกนิ 60 ปี, สตรมีคีรรภ,์ ผูพ้กิาร น ั�ง 

    Baby Bassinet              1,600/เท ี�ยว (ตะกร้าเดก็) (Legroom Seat)   

1.2.ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรุณาแจง้เจา้หนา้ที�  ณ วนั  

จองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง..  
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1.3.สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกับการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่  สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์ 

 กฬีาเพิ�มเตมิแยกจากคา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

2.  ทางแอรเ์อเชยีมนํี�าหนักกระเป๋าใหท้า่นละ 20 กก. ตอ่ 1 เที�ยวการเดนิทาง ทา่นใดประสงคจ์ะซื�อนํ�าหนักเพิ�มกรณุาแจง้

เจา้หนา้ที� ณ วันจองทวัร.์..อตัราคา่สมัภาระตามรายละเอยีดดา้นลา่ง.. [แกไ้ขราคา 9/05/17] 

3.  สว่นลกูคา้ที�จะซื�ออปุกรณ์ที�เกี�ยวกบัการกฬีา อาทเิชน่ ไมก้อลฟ์ ตอ้งซื�อคา่สมัภาระเป็นคา่อปุกรณ์กฬีาเพิ�มเตมิแยกจาก

คา่สมัภาระ ตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

นํ �าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิ�ม] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิ นารติะ - 350.- 550.- 1,490.- 

อตัราของสนามบนิ โอซากา้ - 280.- 450.- 1,300.- 

คา่อปุกรณ์กฬีา 900.- 1,150.- 1,250.- 1,550.- 

** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับซื�อนํ�าหนักเพิ�มหลังจากทําการจองแลว้ ถา้ลกูคา้มนํี�าหนักเกนิกําหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระ

เพิ�มหนา้เคานเ์ตอรต์ามอตัราที�สายการบนิกําหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ทา่น / เที�ยว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คันไซ นํ�าหนักเกนิกวา่กําหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ทา่น / เที�ยว 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯเพื�อเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุคร ั�ง มฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4 การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ขอเก็บเงนิมดัจําทั �งหมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ั �งหมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ที�ออกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําที�

นั�งกบัสายการบนิและคา่มดัจําที�พัก รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา   หรอื คา่
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ทวัรท์ ั�งหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.4 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงท ั�งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบ ุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ั�งส ิ�น 

 **สําคญั!! บรษัิททําธรุกจิเพื�อการทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญี�ปุ่ นโดยผดิกฎหมายและ

ในขั �นตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งไทยและญี�ปุ่ น ขึ�นอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที�เทา่นั�น ลกูคา้ทกุทา่น

ตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ั �งสิ�น** 

4.5 เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ� ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตั�วโดยสารเครื�องบนิไป-กลับ ชั �นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 - กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี�ยนระดับชั �นที�นั�งจากชั �นประหยดัเป็นชั �นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพื�ออพัเกรดตอ้งกระทําที�เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ 

วันเดนิทาง เทา่นั�น  

2. คา่ที�พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีที�ทา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ที�นอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาร

หอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที�ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ที�บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํ�าหนักสมัภาระรวมในตั�วเครื�องบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบี�ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และหัก ณ ที�จา่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี�

ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญี�ปุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผู ้
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เดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มในการขอวซีา่ตามที�สถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืที�ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื�องดื�ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั�วเครื�องบนิ 

 4. คา่ทปิสําหรับ คนขบัรถ / มคัคเุทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ทา่นคนละ 4,000 เยน  
 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี�ประสงคจ์ะพํานักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวัตถปุระสงคเ์พื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

เพื�อเป็นการยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญี�ปุ่ น 

**เอกสารที�อาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั�วเครื�องบนิและเอกสารเรื�องที�พักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญี�ปุ่ น** 

1. ตั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น  

2. สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ี�ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอื�นๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี�ปุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ี�ยงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพื�อการพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�อาจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ:  

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง 

 6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนของเงนิสกลุเยน 
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เอกสารประกอบการยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นสําหรบัพาสปอรต์จนีแดง 

(กรณุาสง่เอกสารกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั) 

***กรณุาถอดปก Passport กอ่นสง่เอกสาร บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในกรณีสญูหาย*** 

1. พาสปอรต์จนีแดง  

 จะใชเ้วลาดําเนนิการในการขอวซีา่ประมาณ 2-4 อาทติย ์จงึตอ้งขอรบกวนใหส้ง่

สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทางมาทางบรษัิทลว่งหนา้ เพื�อที�จะสง่ไปที�ประเทศญี�ปุ่ นเพื�อขอ

เอกสารรับรองจากญี�ปุ่ น(เอกสารชดุนี�ทางบรษัิทเป็นผูดํ้าเนนิการให)้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไป

แจง้เขา้ออก ที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงโดยแจง้ประเทศและวันเดนิทางที�จะไปและกลบั

เขา้มา ถา้ผูเ้ดนิทางอายไุมถ่งึ 60 ปี ตอ้งมาแสดงตัวที�สถานทตู (Passport China ทาง

สถานทตูไมย่กเวน้การยื�นวซีาเขา้ประเทศ) สว่นผูท้ี�ทํางาน ตอ้งแสดงใบอนุญาตทํางาน

เพิ�มเตมิ 

เอกสารที�ใชใ้นการขอวซีา่ 

 1.1 Passport China 

 1.2 รปูถา่ย 2นิ�ว 2 ใบขนาด 2 X 2 นิ�ว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืนและ “พื�นหลงัเป็นสขีาวเทา่น ั�น” ถา่ยหนา้ตรง ไมย่ ิ�ม

เห็นฟัน ไมส่วมแวน่ดํา ไมค่าดผม หรอืสวมหมวก แตง่กายสภุาพ *** หา้มใชร้ปูปริ�น หรอื ถา่ยเอง ***  

 1.3 หนังสอืแจง้เขา้ออก โดยกอ่นเดนิทางผูเ้ดนิทางตอ้งไปแจง้เขา้-ออกที�สํานักงานตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มทั �งถา่ย

สําเนาพรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.4 ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.5 ทะเบยีนบา้น ถา่ยสําเนาทกุหนา้พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.6 ใบอนุญาตทํางาน Work permit ถา่ยสําเนาหนา้ชื�อบรษัิทที�ทํางาน พรอ้มนําตวัจรงิไปสถานทตู 

 1.7 สมดุบญัชเีงนิฝาก สําเนาสมดุบญัชเีงนิฝาก ออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืนหรอืฝากประจําเทา่นั�น ถา่ยเอกสาร

ตั �งแต ่หนา้ชื�อ และ หนา้ 1 ถงึหนา้ที�ปรับยอดบญัชลีา่สดุ (ปรับยอด ณ ปัจจบุนั) ในกรณีที�เลม่ปัจจบุนัอายไุมถ่งึ 6 เดอืนให ้

ถา่ยสําเนาเลม่เกา่มาตั �งแตห่นา้แรกถงึหนา้สดุทา้ย 

***   บญัชกีระแสรายวนั และบญัชเีดนิสะพดั ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสถานกงสลุญี�ปุ่ น ***Remark 

**ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจจะทําใหท้า่นเกดิความไม ่

    สะดวกภายหลัง ทั �งนี�เพื�อประโยขนข์องตัวทา่นเองจงึขออภยัมา ณ ที�นี�**  

**หากยื�นเอกสารปลอมหรอืใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จ ทางสถานทตูจะปฎเิสธการพจิารณาออกวซีา่ โดยหลักการทาง  

   สถานทตูจะไมม่กีารคนืเอกสารแกผู่ย้ ื�นคํารอ้งขอวซีา่** 

**ในกรณีที�มกีารถกูปฎเิสธการออกวซีา่ ทางสถานทตูขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมอ่ธบิายเหตผุล ถา้ตอ้งการยื�นวซีา่อกีครั �งจะ 

   ไมส่ามารถยื�นไดภ้ายใน 6 เดอืนนับจากวันที�ถกูปฎเิสธวซีา่ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่บรกิาร** 

 

แผนกกงสลุ สถานทตูญี�ปุ่ น สามารถสอบถามได ้หมายเลขโทรศัพท ์02-207-850 



 

   
   
   

 หนา้ 11 จาก 11 
 
 

 


