
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
น่ังรถไฟโทรอ็คโกะชมธรรมชาต ิ/ เดนิเล่นชมป่าไผ่ทีอ่าราชยิาม่า / ชมไฟที ่นาบะนะโนะซาโตะ 

เทีย่วหมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ / เดนิเล่นย่านเมอืงเกา่ทาคาย่าม่า / ชมปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ/ ชอ้ปป้ิงออิอน / เมนูฮาลาล !! เนือ้ย่างบนใบโฮบะ / ขาปูยกัษ ์/ ป้ิงย่าง 
 

14-18 พฤศจกิายน 18  39,900.- 
วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง-โอซากา้ - - O KANSAI AIRPORT  

2 
เมอืงเกยีวโต-รถไฟโทรอคโกะ-อะราชยิามา-ป่าไผ-่วดัเทนรวิจ ิ                

เมอืงนาโกยา่-นาบะนะโนะซาโตะ 
O O O NAGOYA HOTEL 

3 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า-ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทา

คายาม่า-ถนนซนัมาชซิจู-ิแชน่ า้แร ่
O O O 

GIFU MIYAKO 

HOTEL 

4 
เมอืงโอซากา้-ปราสาทโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิชอ้ปป้ิงออิอน 

สนามบนิโอซากา้ 
O O X  

5 กรงุเทพ สนามบนิดอนเมอืง     

HALAL KYOTO TAKAYAMA OSAKA 
5D3N BY AIR ASIA X 
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วนัทีห่น่ึง:   กรุงเทพฯ-สนามบนิดอนเมอืง 

11.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้ 3 เคาเตอร ์4 สายการบนิแอรเ์อเซยีเอก็ซ ์

จดุนัดพบป้ายบรษิทั เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซดว้ยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่XJ 610 

22.00 น. ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยน า 

     น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั ณ โรงแรม WASHINGTON HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง:     เมอืงเกยีวโต – รถไฟโทรอคโกะ – อะราชยิามา – ป่าไผ ่– วดัเทนรวิจ ิ                

                   เมอืงนาโกยา่ NABANANO 
 

  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

อาราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมนตกิทีแ่มแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุเพือ่ช ืน่ชมกบัความ

สวยงามตามธรรมชาต ิทนัททีีเ่ดนิทางถงึน าท่านเดนิทางขา้มสะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซ ึง่ช ือ่

ของสะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยูข่า้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น า้โออทิีไ่หลมา

จากตาน า้ในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมานับตัง้แต ่เมือ่ขา้มสะพานชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ึน้อยูส่องขา้ง

ทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮอนัหรอืกวา่พนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวน

และชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่ร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก็้ยงัไดร้บั

http://bit.ly/2NMk5YE
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การดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสัถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละ

ความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว้า่จะเป็นเพยีงเสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กีร่อ้ยเมตร 
 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เซตอาหารฮาลาล] 

 

พาท่านขึน้รถไฟโทรอคโกะรถไฟโรแมนตกิทีว่ิง่ระหวา่งสถานีซากะ กบั สถานีคาเมโอกะ ท่านจะไดช้ ืน่ชม

ธรรมชาตอินัสวยงามของสสีนัในฤดใูบไมเ้ปลีย่นสทีีจ่ะผลดัสทีัง้สม้ เหลอืง แดง สลบักนัไปบนภเูขาและความ

สวยงามของแม่น า้ทีไ่หลผ่าน เป็นมุมหน่ึงของธรรมชาตทิีจ่ะท าใหท่้านประทบัใจไดไ้ม่รูล้มื3 
 

 
 

NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดหูนาวทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซ ึง่ทุกปี

จะมกีารจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจดุก็มกีารจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธมีงาน

สว่นใหญจ่ะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน า้ อโุมงคแ์หง่แสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมติขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดยงานแสดง

ไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ นอกีดว้ย 

  รบัประทาน อาหารเย็น [เซตเบนโตฮาลา้ล]  

  เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA HOTEL    
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วนัทีส่าม:    หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ –          

                     ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชน่ ้าแร ่
 

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นที่

ท างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุา

วา ในสมยัเอโดะ   
 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจู ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น 

ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่ซ ึง่เต็ม

ไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ 

หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอด

นิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและ

อากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 
 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้ยา่งฮาลาลบนใบโฮบะ] 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้น

สไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์าร

ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้น

สไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความ

กวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะที่

ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคาเหมอืน 

กบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว้า่ 



 5 

 

“กสัโช” และมผูีค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทเีดยีว 
 

  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [บุฟเฟ่หท์ีม่เีมนูอาหารฮาลาล+ขาปูยกัษ]์ 

  เขา้พกั ณ โรงแรม GIFU MIYAKO HOTEL 

 

วนัทีส่ี:่  เมอืงโอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– ชอ้ปป้ิงออิอน 

                   สนามบนิโอซากา้ 
  

   รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) สรา้งขึน้ประมาณปี ค.ศ 1583 โดยโทะโยะโตะม ิฮเิดะโยะช ิ ไดเมีย่วคน

ส าคญัของญีปุ่่ น ซ ึง่ในเวลาตอ่มาปราสาทแห่งนีถ้กูท าลายจากฟ้าผ่าไฟไหม ้รวมถงึสงครามโลกคร ัง้ทีส่องซ ึง่

ปราสาทแห่งนีก้ลายเป็นคลงัแสงในการผลติอาวธุยทุโธปกรณท์ีส่ าคญัของญีปุ่่ น ซ ึง่เป็นเป้าหมายในการโจมตี

ของสหรฐั ท าใหท้ีน่ี่เสยีหายเป็นอยา่งมาก ตอ่มาในปี 1995 ไดม้กีารบูรณะปราสาทโอซากา้ขึน้มาอกีคร ัง้ พรอ้ม

ทัง้ตดิตัง้ลฟิตเ์พือ่อ านวยความสะดวกใหอ้กีดว้ย ปราสาทมพีืน้ทีถ่งึ 60,000 ตารางเมตร ซ ึง่ประกอบไปดว้ยคนู า้

ทีล่อ้มรอบตวัปราสาท ก าแพงสงู โดยตวัปราสาทมทีัง้หมด 5 ช ัน้ และยงัมชี ัน้ใตด้นิอกี 3 ช ัน้  
 

 
 

   รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูป้ิงยา่งฮาลาลแบบไมอ่ ัน๊] 
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ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท่้านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า 

กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้

แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ น 

และอืน่ๆอกีมากมาย 
 

ชอ้ปป้ิงออิอน ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงของฝาก ของใช ้ผลไม ้ขนม และสนิคา้นานาชนิด 

หรอืเพลดิเพลนิกบัสนิคา้ราคาถกู ณ รา้น 100 เยน 
 

    อสิระรบัประทาน อาหารค า่ ณ ตามอธัยาศยั  
 

ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ เพือ่เชคอนิสายการบนิเพือ่เดนิทางสูก่รงุเทพฯ  

23.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ XJ 611 สายการบนิแอรเ์อเซยีเอก็ซ ์

 

วนัทีห่า้ :  สนามบนิโอซากา้ – กรุงเทพฯ 

04.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ ^^ 

 

******************************************************************************************* 
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HALAL KYOTO TAKAYAMA OSAKA 5D3N BY XJ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

14-18 พฤศจกิายน 2561 39,900.- 39,900.- 38,900.- 7,900.- 26,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 3,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

* ลูกคา้ทีบ่นิกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซม์เีงือ่นไขเพิม่ตามรายละเอยีดดา้นล่าง * 

 

 
 

ทีน่ั่ง  QUIET ZONE 

LEGROOM  

QUIET ZONE 

STANDARD 

LEGROOM 

แถว 15,16,17 

LEGROOM 

แถว 26,34,35 

ราคา / เทีย่ว 1,800 600 1,700 1,600.- 

 

น ้าหนกัขาไป /กลบั ราคา 

[จา่ยเพิม่] บาท  

20 KG 25 KG 30 KG 40 KG 

อตัราของสนามบนิชโิตเสะ - 350.- 550.- 1,450.- 

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

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัซือ้น ้าหนักเพิม่หลงัจากท าการจองแลว้ ถา้ลูกคา้มนี ้าหนักเกนิก าหนดตอ้งจา่ยคา่สมัภาระเพิม่หนา้

เคานเ์ตอรต์ามอตัราทีส่ายการบนิก าหนดคอื... ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง  

- ออกเดนิทางจาก สนามบนิดอนเมอืง น า้หนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 500 บาท / ท่าน / เทีย่ว 

- ออกเดนิทางจาก สนามบนินารติะ / คนัไซ น า้หนักเกนิกว่าก าหนด คดิกโิลละ 2000 เยน / ท่าน / เทีย่ว 
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เง่ือนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯเพือ่เชค็ว่ากรุป๊มกีาร    

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45-15 วนั ขอเก็บเงนิมดัจ าทัง้หมด  

4.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -07 วนัเดนิทาง ขอเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสายการ

บนิและค่ามดัจ าทีพ่กั รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิดว้ย

กรณีใดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ ไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

**ส าคญั!! บรษิทัท าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หน้าทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้ง

ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้สิน้** 

4.5 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทาง   

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบั ช ัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนิน

กอ่นเดนิทาง 7 วนัลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่าน้ัน  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจดัหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษิทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าน ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เคร ือ่งบนิ [แอรเ์อเซยี 20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 

กโิล] ค่าประกนัวนิาศภยัเคร ือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 220 บาท [ระยะเวลา 5 วนั] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืน้อยกว่า 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 1 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุน้อยกวา่ 14 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 1 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 76 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 1.5 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 75,000, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ750,000 ] 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

 1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 2. ค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร - เคร ือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 4. ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิ 

 5. ค่าทปิส าหรบั คนขบัรถ / มคัคุเทศน ์/ หวัหนา้ทวัร ์ตอ่ท่านคนละ 2,000 เยน 

     6. ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่นไม่เกนิ 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ย

วตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการ

ยนืยนัวา่มคีุณสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเคร ือ่งบนิและเอกสารเร ือ่งทีพ่กัทางบรษิทัจะจดัเตรยีมใหก้บัลูก

ทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่น** 

1. ตั๋วเคร ือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่น  

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนิกสท์ีย่งัมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วนั 

เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย

คุณสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 
 

หมายเหต ุ: 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผูีร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ล่วงหน้า ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง สายการ

บนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

 

 

 


