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ราคาเพยีง 54,900.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GO2-ICN TG001 

 GO SHIKOKU & HIROSHIMA 6D3N  
โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์[JL] 

  ลอ่งเรอืชอ่งแคบนารโุตะ ชมปรากฏการณ์กระแสน า้วนทีเ่กดิจากธรรมชาต ิ

  ปราสาทมตัสยึามา่ ปราสาททีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุตดิ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น 

  น ัง่เรอืเฟอรร์ ีเ่พือ่ขา้มสู ่เกาะมยิาจมิา่ สกัการะ ศาลเจา้อทิซกึชุมิา่  

  ฮโิรชมิา่ เมอืงทีถ่กูท าลายในสมยัสงครามโลกคร ัง้ที ่2  

  เทีย่วชมเก็บบรรยากาศเมอืงเกา่ที ่เมอืงครุาชกิ ิ

  ชอ้ปป้ิง ชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอซากา้  

  ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้แรจ่ากธรรมชาต ิ2คนื [Onsen]  
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ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 06 – 11 ธนัวาคม 61  54,900.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิโอซากา้ 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์ 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิโอซากา้ 
    

2 
สนามบนิโอซากา้-เมอืงทากามตัส-ึสวนรทิสรึนิ-เมอืงโทคุ
ชมิา่-ลอ่งเรอืชอ่งแคบนารโุตะ-โดโงะออนเซน ✈ 🍽 🍽 

DOGO ONSEN  

 [♨] 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เมอืงมตัสยึามา่-ปราสาทมตัสยึามา่-เมอืงอมิาบาระ-
พพิธิภณัฑผ์า้ขนหนู-เฟอรร์ีสู่เ่กาะมยิาจมิา่ 🍽  🍽 🍽 

HIROSHIMA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เมอืงฮโิรชมิา่-อะตอมมคิบอมบโ์ดม-สวนสนัตภิาพและ
พพิธิภณัฑส์งคราม-เมอืงโอกายามา่-เมอืงเกา่ครุาชกิ-ิ 
แชน่ ้าแร ่

🍽  🍽 🍽 

SHIMODEN 

HOTEL  [♨]  

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
เมอืงฮเิมจ-ิปราสาทฮเิมจ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซ
บาช-ิสนามบนิโอซากา้ 🍽 🍽 อสิระ 

 

6 สนามบนิโอซากา้-กรงุเทพฯ ✈   
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.55 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 728 

วนัที ่2 
สนามบนิโอซากา้ – เมอืงทากามตัส ึ– สวนรทิสรึนิ - เมอืงโทคชุมิา่ – ลอ่งเรอืชอ่งแคบ 

นารโุตะ – โดโงะออนเซน 

06.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร..เรยีบรอ้ย

แลว้  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงทากามตัส ึน าทา่นเขา้ชม สวนรสิซรึนิ (Ritsurin Garden) เป็นสวนทีม่พีืน้ทีก่วา้ง

ความกวา้งใหญไ่พศาล มพีืน้ทีม่ากกวา่ 7 แสน 5 หมืน่ ตรม. ถกูสรา้งขนุโดยขนุนางในปี 1625 มอีายกุวา่ 390 

ปีแลว้ เป็นสวนทีต่ดิ 1 ใน 4 ของสวนทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ นและไดรั้บรางวลั 3 ดาว จากหนังสอื Michelin Green 

Guide Japan อกีดว้ย ภายในสวนประกอบดว้ยสระน ้า เนนิเขา ตน้ไมท้ีม่อีายเุกา่แก ่และศาลาทีส่วยงาม แบง่

สวนออกเป็น 2 ฝ่ัง คอื สวนสไตลญ์ีปุ่่ นทางดา้นทศิใตข้องสวน และสวนสไตลต์ะวันตกทางดา้นทศิเหนอื 

นอกจากจะมสีวนสวยๆแลว้ ยงัมพีพิธิภณัฑพ์ืน้บา้น รา้นคา้ ศาลาพักรอ้นส าหรับน่ังชมววิรอบๆ สวนได ้จดุชม

ววิทีเ่ป็นไฮไลท ์คอืเนนิฮริาอโิฮ ทีม่คีวามสวยงาม จนทา่นไมค่วรพลาด 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ชอ่งแคบนารโุตะ เป็นทีต่ัง้ของเมอืงทา่นารโุตะ เป็นจดุชมทวิทศันร์มิทะเลในเซโตะไดท้ัง้

กลางวันและสามารถชมววิแสงไฟทีป่ระดับบนสะพานในยามค า่คนื น าทา่นชมปรากฏการณ์ของกระแสน า้วน

นารโุตะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัเกดิจากความตา่งระดับของกระแสน ้าจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบ

กบักระแสน ้าจากชอ่งแคบคอิซิ ึง่ตา่งระดบัถงึ 1.5 เมตร ท าใหต้รงชอ่งแคบนารโุตะแหง่นีก้ลายเป็นน ้าวนขนาด

ใหญก่วา้ง 20 กโิลเมตรและหมนุวนเหมอืนดว้ยความเร็ว 20 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เป็นสิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค์

ไดท้ีน่่าอศัจรรยท์ีส่ดุแหง่หนึง่ น าทา่นลอ่งเรอืชมน า้วนนารโุตะโดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี[ขึน้อยูก่บั

สภาพอากาศและกระแสน า้] จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โดโงะออนเซน เป็นหนึง่ในแหลง่น ้าแรธ่รรมชาติ

เกา่แกล่ือ่ชือ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 3,000 ปี เนือ่งจากในอดตีเคยเป็นทีป่ระทับแรมของพระ

จักรพรรดแิละไดด้งึดดูผูแ้สวงบญุ รวมทัง้นักทอ่งเทีย่วชาวญีปุ่่ นใหไ้ปเพลดิเพลนิกบัการแชน่ ้าแรจ่วบจน

ปัจจบุนั 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DOGO ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 เมอืงมตัสยึามา่ – ปราสาทมตัสยึามา่ – เมอืงอมิาบาระ – พพิธิภณัฑผ์า้ขนหน ู–  

เฟอรร์ ีสู่เ่กาะมยิาจมิา่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงมตัสยึามา่ น าทา่นชม ปราสาทมตัสยึามา่ ทีต่ัง้ตระหงา่นกลางเมอืงอยา่งงามสงา่บนยอดเขา

สงู 132 เมตรเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุตดิ 1 ใน 3 ของญีปุ่่ น สรา้งโดยโยชอิากริะคะโตะ เมือ่ปี พ.ศ. 

2145 ใชเ้วลาการสรา้งถงึ 25 ปี บรเิวณหนา้ปราสาทเป็นสวนทีป่ลกูตน้ซากรุะทีพ่รอ้มจะบานสวยสะพร่ังในชว่ง

ฤดใูบไมผ้ล ิจัดเป็นจดุชมดอกซากรุะลอืชือ่ทีส่ดุบนเกาะชโิคค ุเมือ่เดนิชมภายในปราสาทขึน้ไปจนถงึหอคอย

สงูสดุกส็ามารถมองเห็นทวิทัศนร์อบเมอืงไดอ้กีดว้ย น าทา่นเขา้ชมอาคาร พพิธิภณัฑผ์า้ขนหนอูชิฮิโิระ 

ตัง้อยูบ่นภเูขานอกเมอืงอมิะบะร ิเมอืงนีม้ปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานในการผลติผา้ขนหนู ทา่นจะไดพ้บกบั

อาคารทีต่ัง้เดน่เหนอืเนนิเขา ถกูสรา้งขึน้ในรปูแบบสถาปัตยกรรมแบบคฤหาสนญ์ีปุ่่ นยคุใหม ่เป็นอาคารสงู 5 

ชัน้ ทีแ่บง่ออกเป็นสว่นๆ อนัไดแ้ก ่สว่นจัดแสดงประวตัคิวามเป็นมาของกระบวนการท าผา้ขนหนู, งานศลิปะที่

ท าจากผา้ขนหนู หรอืคอลเลคชัน่ผา้ขนหนูแบบตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมและสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ทีท่ าจากผา้ขนตดิมอืกลับบา้นได ้
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่น น ัง่เรอืเฟอรร์ีเ่พือ่ขา้มสู ่เกาะมยิาจมิา่ สถานทีท่ีไ่ดรั้บยกยอ่งวา่มทีวิทศันส์วยทีส่ดุ 1 ใน 3 

ของญีปุ่่ น และประตสูแีดงกลางน ้า “โอโทรอิ”ิ อนัเลือ่งชือ่ จากนัน้น าทา่นสกัการะ ศาลเจา้อทิซกึชุมิา่ ศาล

เจา้ศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งครอ่มทัง้บนบกและในทะเล สนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 1136 เพือ่บชูาเทวแีหง่ทอ้ง

ทะเลซึง่เป็นธดิาสามองคข์องอะมะเทระสเุทว ีในขณะทีน่ ้าขึน้เต็มทีนั่น้ศาลเจา้จะเหมอืนเรอืขนาดยกัษ์ทีล่อย

น ้าอยู ่ศาลเจา้แหง่นีไ้ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญีปุ่่ นไดย้กฐานะใหเ้ป็น

สมบตัปิระจ าชาต ิ

 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก HIROSHIMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เมอืงฮโิรชมิา่ – อะตอมมคิบอมบโ์ดม – สวนสนัตภิาพและพพิธิภณัฑส์งคราม - เมอืงโอกา

ยามา่ - เมอืงเกา่ครุาชกิ ิ- แชน่ า้แร ่

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงฮโิรชมิา่ เมอืงทีถ่กูท าลายในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เทีย่วชม อะตอมมคิบอมบ์

โดม สวนสนัตภิาพ และ พพิธิภณัฑส์งคราม ซึง่เป็นสถานทีแ่สดงซากคอนกรตีทีเ่หลอืจากการถกูระเบดิ

โจมตทีางอากาศ เป็นสถานทีเ่ป็นจดุศนูยก์ลางระเบดิ ทีโ่ดนถลม่ ณ วันที ่6 สงิหาคม 1945 ซึง่สถานทีแ่หง่นี ้

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากองคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลก 
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงครุาชกิ ิเป็นเมอืงเล็กๆ ทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกของโอกายามะ เขตเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ไว ้

เป็นชมุชนรมิคลองโบราณทีม่นี ้าตลอดเวลาไมเ่คยแหง้ สองฝ่ังคลองมแีตต่น้หลวิแผก่ ิง่กา้นหอ้ยระยา้ สลบักบั

สะพานหนิทอดขา้มคลองอกี 2-3 แหง่ กบัฝงูปลาคารฟ์ และเรอืพายแบบโบราณทีต่ัง้ใจน าออกมาแจวให ้

นักทอ่งเทีย่วไดช้ม รมิถนนสายแคบรมิคลองทัง้สองฝ่ัง มอีาคารมงุกระเบือ้งสลับกบัฉางขา้วอายเุกา่แกนั่บ 

300 ปี ซึง่ปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึและพพิธิภณัฑน่์าชมอกีหลาย

แหง่ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก SHIMODEM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่5 เมอืงฮเิมจ ิ- ปราสาทฮเิมจ ิ– โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงฮเิมจ ิน าทา่นเขา้ชม ปราสาทฮเิมจ ิดว้ยลักษณะของตวัปราสาททีม่สีขีาวราวกบัหมิะใน

ฤดหูนาวจงึมชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ “ปราสาทนกกระยางขาว” หรอื “ปราสาทนกกระสา” ถอืเป็นปราสาทที่

ใหญโ่ตทีส่ดุในบรรดาปราสาททีห่ลงเหลอืมาจากยคุกลางของญีปุ่่ นและถงึแมต้วัเมอืงจะถกูทิง้ระเบดิอยา่ง

หนักในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 แตต่วัปราสาทกลับไมไ่ดรั้บความเสยีหายแตอ่ยา่งใด และไดรั้บการยกยอ่ง

จากยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นเมือ่เดอืนธันวาคม ปี 1993 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ น าทา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นการคา้ ชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอื

สนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวัยทนี

ทัง้หลาย เครือ่งส าอาง ยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นและอืน่ๆอกีมากมาย  

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิคันไซ 

วนัที ่6 สนามบนิโอซากา้ – กรงุเทพฯ 

00.40 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่JL 727 

05.00 น เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

โปรแกรม :  GO SHIKOKU & HIROSHIMA 6D3N BY JL 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทา่นละ 

06-11 ธันวาคม 61 54,900 51,900 51,900 46,900 28,900 7,900 

 ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 9,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท 

4.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 -7 วันเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
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4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 

ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 4,000 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


