วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา

เที่ยง

1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ





2

เมืองเกียวโต-ศาลเจาฟูชิมิอินาริ-วัดคินคาคุจ-ิ อาราชิยามา-สะพานโท
เค็ทสึเคียว-ปาไผ-โอซากา





3

อิสระชอปปง หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ





4

โอซากา-โกเบ-ถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว-โกเบ ฮารเบอรแลนดชอปปง อิออนมอลล-ริงกุ เอาทเล็ต-สนามบินคันไซ





5

สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ไฮไลท์ ท ัวร์
- ชมความสวยงามและถ่ายรูปก ับ สะพานข้ามทะเล อะคาชิไคเคียว และ
พิเศษก ับเมนู “เนือสเต็กโกเบ” ทีมช
ี ือเสียงของความอร่อย
- เดินชิวชมธรรมชาติอ ันงดงามของ อาราชิยาม่า และชม สะพานโทเค็ทสึเคียว
พร้อมก ับเส้นทาง ทิวป่าไผ่ ทีอด
ุ มสมบูรณ์
- ตืนตาก ับ ศาลาทอง หรือ ว ัดคินคาคุจ ิ และ เสาโทริอส
ิ แ
ี ดงกว่าร้อยต้น
แห่ง ศาลเจ้าฟูชม
ิ อ
ิ น
ิ าริ
- เพลิดเพลินช้อปปิ งสินค้าหลากหลายที อิออน มอลล์ และ ริงกุ เอ้าท์เล็ ต
- ฟรีเดย์ 1 ว ันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !!
- นอน โอซาก้า 3 คืน !!

เย็น



โรงแรมที่พัก
HEWITT KOSHIEN
หรือเทียบเทา
QUINTESSA OSAKA
หรือเทียบเทา



QUINTESSA OSAKA
หรือเทียบเทา

เครื่องแอรบัส A330-300
ที่นั่งแบบ 3-3-3

เสริฟอาหารรอน
ทั้งขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.

Day 1 สนามบินดอนเมือง
พรอมกันที่สนามบินดองเมือง อาคารผูโดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอรเอเชีย เอกซ
( Thai Air Asia X ) เจาหนาที่จากบริษัท คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสาร และสัมภาระ
14.15 น.
ออกเดินทางสูประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ทางเราขอสงวนสิทธิ์การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไทยแอรเอเชีย เอก ซ ..
เนื่องจากตองเปนไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่นั่งวางบนเครื่องใหกับลูกคา .. โดยหากทานมีความ
ประสงคจะ ระบุที่นั่งบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่นั่งใหม จะมีคาใชจายเพิ่มเติม (สามารถดูอัตราคาบริการไดในทาย
รายการ) ** (ขอย้ําวา .. สายการบินแอรเอเชีย เอกซ ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ คนละ 20 กิโลกรัม เทานั้นนะคะ หากคิดวา
ขากลับตองน้ําหนักเกิน 20 ก.ก. โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตั้งแตที่สนามบินดอนเมือง เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียเอกซ
เพื่อจะไดไมตองกังวล เวลาจะกลับมาไทย นะคะ
[บริการอาหารรอน บนเครื่อง]
21.40 น.
เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับกระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว ไกด
จะนําทานไปขึ้นรถบัสที่เตรียมไว …
เขาสูท ี่พัก HEWITT KOSHIEN HOTEL หรือเทียบเทา
Day 2 เมืองเกียวโต – ศาลเจาฟูชิมิอนิ าริ – วัดคินคาคุจิ – อาราชิยามา – สะพานโทเค็ทสึเคียว – ปาไผ – โอซากา
11.00 น.

เชา

เที่ยง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมอิ ินาริ หรือ ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว สรางในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้ จอกทีเ่ ชื่อ
กันวาเปนทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกีย่ ว ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจนกลายเปนอุโมงคเสาโทริ อิ
ที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร จากนั้น นําทานเดินทางสู วัดคินคาคุจิ หรือ ศาลาทอง สรางโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ
เพื่อเปนสถานที่พกั ผอน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม ใหทา นไดดื่มด่าํ กับความงามของตัว
ศาลาที่สะทอนกับสระน้ําทีใ่ สสะอาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

บาย

เย็น

นําทาน ชมธรรมชาติ อาราชิยามา ของเมืองเกียวโต ที่โดงดังและมีชื่อเสียงอีกแหงในญี่ปุนที่นิยมมาทองเที่ยวเพื่อชื่นชมกับ
บรรยากาศของธรรมชาติที่สวยงามตามฤดูกาล ทันทีที่เดินทางถึงนําทานเดินทางขาม สะพานโทเค็ทสึ มีความยาว 200 เมตร
ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายวาสะพานที่มองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบื้องลางของสะพานคือแมน้ําโออิ ที่ไหลมาจากตา
น้ําในภูเขาอาราชิยามาที่ยังคงความใสสะอาดมานับตั้งแตอดีต ชาวญี่ปุนสวนใหญที่มา ณ ที่แหงนี้จึงเลือกที่จะใชบริการเรือ
พายโดยมีคนคัดทายชื่นชมความสวยงามโดยรอบสองขาง เมื่อขามสะพานนําทุกทานเดินทางชม ปาไผ ไผที่ขึ้นอยูสองขางทาง
เสมือนเปนอุโมงคใหเดินผาน ถูกปลูก ขึ้นตั้งแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพื่อใชในการประดับสวนและชื่นชมความ
สวยงามและใชในการบําบัดจิตใจมาแตครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผานไป ไผเหลานี้ก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เมื่อเขา
สูปาไผแลวจะไดสัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง แมวาจะเปน
เพียงเสนทางเล็ก ๆ ระยะทางไมกี่รอยเมตรที่เชื่อมตอระหวางศาลเจาโนมิยะหรือฝงทิศเหนือของวัดเทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซ
หรือหมูบานเชิงเขาติดแมน้ํา ..จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
เดินทางเขา
สูที่พกั QUINTESSA HOTEL หรือเทียบเทา

Day 3 อิสระชอปปง หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม ยูนิเวอรแซลสตูดโิ อ
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ใหอิสระทุกทานตามอัธยาศัย (ไมมีรถบัสบริการ) ทุกทานสามารถเลือก อิสระชอปปง หรือ ซื้อทัวรเสริม ยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ ( ผูใหญ ทานละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ) โดยไมไดรวมคารถไฟสําหรับเดินทางไป ยูนิเวอรแซล
สตูดิโอ [ราคานีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงได] ยูนเิ วอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน
ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิค
พารค” นั่งเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน
(เฉพาะจอว) และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจนความมันส พรอมทั้งพบกับโซน
ใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุน Hello Kitty,
Snoopy, Sesame Street หรือใหทานพบกับโซน“HARRY POTTER” ที่สรางเพื่อเอาใจเหลาสาวกของ แฮรรี่พอตเตอร ใหทาน

เย็น

ไดเขาไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจาก ภาพยนตร ... สําหรับทานที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโอซากา
ทานสามารถสอบถามขอมูลกอนการเดินทางจาก มัคคุเทศก เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และสามารถซื้อตัว๋ รถไฟ เพื่อไป
เที่ยวยังยานชอปปง ตางๆของโอซากาได เชน ยานชินไซบาชิ โดยทานสามารถถามขอมูลแตละสถานที่ไดจากไกดเพื่อการ
เดินทางที่สะดวกที่สุด
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก QUINTESSA HOTEL หรือเทียบเทา

Day 4 โอซากา – โกเบ – ถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว – โกเบ ฮารเบอรแลนด – อิออน มอลล – ริงกุ เอาทเล็ท –
สนามบินคันไซ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมความงามและถายรูปกับสะพานอะคาชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) หรือเปนรูจักกันในชื่อ “สะพานไขมุก”
สรางเสร็จเมื่อป 1998 มีระยะทางความยาว 4 กิโลเมตร เปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก โดยถูกบันทึกลงกินเนสบุคออฟ
เรคคอรด ที่มีความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลักสูงประมาณ 300 เมตร ซึ่งตั้งอยูระหวางโกเบและเกาะอาวะจิ ในจังหวัด
เฮียวโกะ นําทานเดินทางสู โกเบ ฮารเบอรแลนด เปนแหลงชอปปงใหญ ศูนยรวมความบันเทิงที่สรางสีสันใหกับเมืองโกเบ
เชิญชมอนุสรณที่ระลึกแผนดินไหวโกเบ ที่จัดแสดงพื้นที่ริมอาวที่ไดรับความเสียหายจากแผนดินไหวในป ค.ศ.1995 เพื่อบอก
เลาถึงอนุชนรุนหลัง ทั้งเหตุการณที่เกิดขึ้นและการบูรณะซอมแซมใหกลับเปนเมืองที่สวยงาม ใหทานไดอิสระถายรูปกับ
ทิวทัศนที่งดงามริมอาวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สัญลักษณของเมืองโกเบเปนฉากหลังที่สวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร [โกเบ สเต็ก]
** สําหรับทานที่ไมทานเนือ้ วัวโกเบ ทางบริษัทจะจัดอาหารเปนเนื้อหมู หรือ ซีฟดู แทน **
บาย
นําทานเดินทางสู อิออน มอลล เปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัย
สไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้
ยังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย เชน MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอรมารเกต
ขนาดใหญ เปนตน จากนั้นเดินทางสู ริงกุ เอาทเล็ท ใหทานเพลิดเพลินชอปปงและสนุกสนานกับการเลือกซื้อสินคาแบรนด
เนม หลากหลายชนิด เสื้อผา เครื่องสําอางค เสื้อผากระเปา รองเทา ฯลฯ
เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลาเดินทางสู สนามบินคันไซ
23.55 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ 611
Day 5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
03.45 น.เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
**********************************

OSAKA KOBE สบาย สบาย 5D3N BY XJ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักหองละ
2 ทาน

22-26 มีนาคม 2561

28,999

เด็กมีเตียงพักกับ
ผูใหญ 1-2 ทาน
[อายุ 8-12 ป]
28,999

เด็กไมมีเตียงพักกับ
ผูใหญ 2 ทาน
[อายุ 2-7 ป]
27,999

พักเดี่ยวเพิ่ม

24-28 มีนาคม 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

26-30 มีนาคม 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

28 มีนาคม-01 เมษายน 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

30 มีนาคม-03 เมษายน 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

02-06 เมษายน 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

04-08 เมษายน 2561 [วันจักรี]

29,999

29,999

28,999

7,900

11-15 เมษายน 2561 [สงกรานต]

33,999

33,999

32,999

7,900

12-16 เมษายน 2561 [สงกรานต]

38,999

38,999

37,999

7,900

13-17 เมษายน 2561 [สงกรานต]

39,999

39,999

38,999

7,900

14-18 เมษายน 2561 [สงกรานต]

35,999

35,999

34,999

7,900

17-21 เมษายน 2561

29,999

29,999

28,999

7,900

21-25 เมษายน 2561

29,999

29,999

28,999

7,900

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561

29,999

29,999

28,999

7,900

05-09 พฤษภาคม 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

12-16 พฤษภาคม 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

19-23 พฤษภาคม 2561

27,999

27,999

26,999

7,900

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561

28,999

28,999

27,999

7,900

02-06 มิถุนายน 2561

24,999

24,999

23,999

7,900

09-13 มิถุ นายน 2561

24,999

24,999

23,999

7,900

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ] 7,900 บาท / ทาน***
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศก
ทานละ 4,000 เยน /ทริป/ตอทาน*** (เก็บทิปกอนการเดินทาง ที่ สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

7,900

**ลูกคาทีบ่ ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ ตามรายละเอียดดานลาง **
1.หากลูกคาทานใดประสงคจะซือ้ Quiet Zone หรือที่นั่ง Long Leg มีรายละเอียดคาใชจายเพิม่ เติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT
Quiet Zone Lagroom Seat 1,600 / เที่ยว
Quiet Zone Seat
500 / เที่ยว
Lagroom Seat
1,400 / เที่ยว
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไมอนุญาตให เด็กอายุกวา 15 ป,
ผูใหญอายุ เกิน 60 ป, สตรีมีครรภ, ผูพิการ นั่ง
Baby Bassinet
1,400/เที่ยว (ตะกราเด็ก) (Legroom Seat)
2.ทางแอรเอเชียมีนา้ํ หนักกระเปาใหทา นละ 20 กก. ตอ 1 เที่ยวการเดินทาง ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนัก
เพิ่มกรุณาแจงเจาหนาที่ ณ วัน จองทัวร...อัตราคาสัมภาระตามรายละเอียดดานลาง..
3.สวนลูกคาทีจ่ ะซื้ออุปกรณที่เกีย่ วกับการกีฬา อาทิเชน ไมกอลฟ ตองซื้อคา สัมภาระเปนคาอุปกรณ
กีฬาเพิม่ เติมแยกจากคาสัมภาระ ตามรายละเอียดดานลาง

น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาตอเที่ยว)
อัตราของสนามบิน นาริตะ

5 Kg.

ราคา [จายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

350.550.**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับซือ้ น้ําหนักเพิม่ หลังจากทําการจองแลว

20 Kg.
1490.-

ถาลูกคามีนา้ํ หนักเกินกําหนดตองจายคาสัมภาระเพิม่ หนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้าํ หนักเกินกวากําหนด คิดกิโลกรัมละ 550 บาท / ทาน / เที่ยว
- ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ / คันไซ น้ําหนักเกินกวากําหนด คิดกิโลกรัมละ 2,000 เยน / ทาน /เที่ยว
เงื่อนไขการใชบริการ
1. การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง
4. การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 45-15 วัน ขอเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด

4.2 ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14-7 วันเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด
4.3 ยกเวนกรุปทีอ่ อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นั่งกับสาย การบินและ
คามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทงั้ หมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
4.4 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น **
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ ทานั้น
ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทงั้ สิ้น **
4.5 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวา กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ โดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขา งตน
- กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอน
เดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีทที่ านจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพัก
แบบ TRIPLE ได ทางบริษทั อาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป **
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่องบิน [แอรเอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบ ใบละไมเกิน 23 กิโล]
คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีก ารเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัตเิ หตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม [ไมครอบคลุมประกันสุขภาพ]
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลานบาท]

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกบั คนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุนไมเกิน15 **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูต
กําหนด)
2. คาใชจา ยอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดืม่ นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทั ฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร ทานละ 4,000 เยน ตอทาน/ทริป (เก็บทิปกอนการเดินทาง ณ สนามบิน)
6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปนุ ใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญีป่ ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อ
การทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคณ
ุ สมบัติในการเขา
ประเทศญี่ปุน
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรือ่ งที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน**
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พาํ นักในประเทศญี่ปุน (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พาํ นักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กําหนดการเดินทางระหวางทีพ่ ํานักในประเทศญี่ปุน
คุณสมบัตกิ ารเขาประเทศญี่ปนุ (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต่ํากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน
4. เปนผูที่ไมมีประวัตกิ ารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุ ณสมบัติที่
อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรว มคณะไมถึง 20 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ,
การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจาก
ความประมาทของนักทองเทีย่ วเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงือ่ นไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
7. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบตุ รเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาดวย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขนึ้ อยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปนุ และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน

