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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) – 
จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินำริ – เมืองนำ
โกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ  

X  X JAL CITY HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 
เมืองนำโกย่ำ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิ
รำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – 
ซันมำชิ ซูจิ – เมืองกุโจ ฮะจิมัง 

   GUJO HACHIMAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม 
นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดวิตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดนิทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 
 

21.30 น.  พร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ทา่นก่อนออกเดนิทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 

 
00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าทา่นเดนิทางไปสู ่เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซึ่งมามีอายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอยา่งมาก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ำ้ใส ท่ีตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน า้ศกัดิ์สิทธ์ิสามสาย อนั

เกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนีมี้ช่ือเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดท่ีถูกจัดให้เป็นสมบัติ
แหง่ชาต ิซึง่มีระเบียงไม้ท่ีสร้างย่ืนออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค า้ถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตวัเมืองได้
กว้างไกลสดุตา 

 น าทา่นเข้าชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำพ่อจิง้จอกขำว เทพเจ้าแหง่ธญัญาหารหรือการเก็บเก่ียว แตใ่น
เวลาตอ่มาก็ได้รับการนบัถือในฐานะเทพเจ้าแหง่การค้าด้วย เป็นศาลเจ้าท่ีมีช่ือเสียงและได้รับความเคารพสงูสดุใน
บรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้ มประตูญ่ีปุ่ นโบราณ จ านวน

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันท่ีสอง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ – จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินำริ – เมืองนำโกย่ำ – ช้อปป้ิง
ซำคำเอะ 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
วัดคิโยมิสึ วัดที่มีช่ือเสียงในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำก UNESCO 
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนแบบดัง้เดมิของญ่ีปุ่นท่ียังหลงเหลือ สวยงำมมีเอกลักษณ์โด่งดังไปทั่วโลก 
เมืองทำคำยำม่ำ เมืองท่องเที่ยวที่อนุรักษ์กลิ่นอำยญ่ีปุ่นแบบโบรำณ  
เมืองกุโจ ฮะจิมัง  เมืองแห่งสำยน ำ้ เมืองเล็กกลำงขุนเขำที่มีเสน่ห์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ 
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มากกวา่หม่ืนคู ่ตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็น อโุมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจ้าแห่งนี ้
ท่ีเราทา่นคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดงัเร่ือง เกอิชา 

  



  น าทา่นเดนิทางสู่ นำโกย่ำ เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอจิ มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ล้านคน เป็นเมืองศนูย์รวม
การค้า และการคมนาคมท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของญ่ีปุ่ น 

 น าท่านอิสระช้อปปิง้ ซำคำเอะ ย่านช้อปปิง้ช่ือดงัของเมืองนาโกย่า อิสระกบัการเลือกซือ้ของท่ีระลึกและของฝาก
คนทางบ้าน อาทิ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชัน่ตา่งๆ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 พักที่ JAL CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ จังหวัดกิฟุ ชม หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ หมู่บ้านแห่งนีต้ัง้อยู่ในหบุเขาสงูห่างไกลความเจริญ 
ท าให้ยงัคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไว้ได้อย่างสมบรูณ์  มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีเรียกว่า “กัชโช่ สุคุ
ริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลงัคาเป็นสามเหล่ียมทรงสงูกว่า 60 องศา คล้ายการพนมมือและยงัได้รับการ
ขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย  
 

วันท่ีสำม เมืองนำโกย่ำ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ  
  จินยะ – ซันมำชิ ซูจ ิ– เมืองกุโจ ฮะจิมัง 
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองทำคำยำม่ำ หรือท่ีเรียกอยา่งหนึง่วา่ ลิตเติล้ เกียวโต เมืองเล็กๆ ทา่มกลางหบุเขาท่ีเต็มไป

ด้วยบอ่น า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึง่ของจงัหวดักิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อดุมสมบรูณ์ มีกลิ่นไอ
ของประวตัศิาสตร์ ท่ีเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาตแิละทศันียภาพท่ีสวยงาม  

 น าทา่นสู ่ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ี
ท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา
ในสมยัเอโดะ  

 น าท่านเดินทางสู่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนในสมยัเอโดะท่ีมีอายกุว่า  300 ปีไว้บนถนน
สายเล็กๆ ท่ีทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศยัของคนแถบนีแ้ล้ว  ก็ยงัเต็มไปด้วยร้านขาย
ของตา่งๆ มากมาย 

 
 น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกุโจ ฮะจิมัง  
   พักที่ GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญทา่นพกัผอ่นไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพ่ือผ่อน
คลายความเม่ือยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงท่ีความอศัจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นน่ีเองท าให้มีผู้กล่าวว่า  => หำก
มำที่ญ่ีปุ่นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถงึญ่ีปุ่น ! 
 

 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮะจิมัง สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาท่ียังคงรักษาเอกลักษณ์และ
วฒันธรรมอนังดงามได้อยา่งดีเย่ียม และเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความงามของสายน า้ใส อิสระให้ท่านได้เดินเล่น
ชมเมือง และสมัผสัวีถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นแบบสงัคมท้องถ่ินท่ีอยู่กนัแบบถ้อยทีถ้อยอาศยั สงบสขุ ซึ่งเป็นสงัคมท่ีหา
ได้ยากในปัจจบุนั 
 
 

วันท่ีส่ี      เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดวิตีฟ้รี   
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น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ำท์เล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ  เอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่ น มีจ านวน
ร้านค้ากวา่ 302 ร้าน และขนาดพืน้ท่ีกว้างถึง 45,700 ตารางเมตร ท่ีท่านจะได้ช้อปปิง้กนัแบบจใุจกบัสินค้าแบรนด์
หรูไปจนถึงแบรนด์แฟชัน่ชัน้น าของญ่ีปุ่ นท่ีเป็นท่ีนิยม ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Balenciaga, Nike, Under Armour 
และสินค้าแบรนด์ดงัอ่ืนๆ อีกมากมาย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันท่ีภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ จังหวัดโอซำก้ำ เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 2 และเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 3 ของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่ นนัน้ได้จดัตัง้ให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศท่ีมีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้า
เป็นเป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทัง้การค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และปัจจุบนัเป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมเมืองหนึง่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง โฟมล้างหน้า 
วิตามินตา่งๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเตม็วัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเท่ียว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
   ไกด์แนะน ำกำรเดนิทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท้่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอัน

ทนัสมยั และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่า
เป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหารทะเลขึน้ช่ือมากมาย ซึ่ง

วันท่ีห้ำ   อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดนิทำง) 
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เสนห์่อยา่งหนึง่ของยา่นนีคื้อ ทกุร้านค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็น
รูป ป ูกุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นท่ีระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือดึงดดูลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภณัฑ์ขนมช่ือดงัจาก
ญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพ่ือให้ท่านเลือกหาซือ้ของต้องใจนานาชนิด อาทิ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ย่ำนอุเมดะ ยา่นท่ีได้ช่ือว่าเป็นศนูย์กลางทางความทนัสมยัท่ีชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างดี ศนูย์รวมแฟชัน่ท่ีก าลงั
อินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอนัหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านบัไม่ถ้วน อีกทัง้ยงัอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนกุ เดนิทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศนูย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิง้ แหล่งบนัเทิง โรงละคร
เมืองใหม ่ท าให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กวา่ 47 โรง 

ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเลน่มากมายท่ีจ าลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึ่งนกัท่องเท่ียว
ท่ีไปโอซาก้าจะพลาดไมไ่ด้ ภายในตกแตง่ด้วยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดนิเลน่สนกุสนานและยงัเตม็ไปด้วยเคร่ืองเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางสูส่นามบนิเพ่ือกลบักรุงเทพฯ 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เท่ียวบนิท่ี XJ613  
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีหก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 





SHXJKIX2 โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ ทาคายามา่ ฟรีเดย์ พ.ค.-ต.ค. 66 XJ / NOO (250123)                                                          7  

 

 

 

 

 

 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดนิทำง 
 

  รำคำทวัร์ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดนิทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 37,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 36,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 40,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

27 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

12 – 17 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

13 – 18 ตุลำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

19 – 24 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

20 – 25 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

21 – 26 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

24 – 29 ตุลำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 
 

 

 

 

 

 

 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มนัขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดนิทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 25 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ทา่น)  

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพกัแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านท่ี 3 อาจเป็น
เสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูท่ีนอน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามท่ีระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระตดิตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ตอ่ทา่น น า้หนกัต้องไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัท่ีมีอายตุัง้แต ่1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ติ่ง, อาการท่ีเก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงทกุประเภท 
2. คา่ด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดนิทางออกนอกประเทศไทยอยา่งน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุเชน่ คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เดก็ช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลคา่เพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถกูต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูคา่เพิ่ม และหกั ณ ท่ีจา่ย จากยอดขายจริงทัง้หมดเทา่นัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จท่ีถกูให้กบับริษัททวัร์เทา่นัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทกุครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทกุหน้ำ และทกุบรรทดั เน่ืองจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก **      

 


