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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น 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 ชิรำคำ
วำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ จินยะ – ซัน
มำชิ ซูจ ิ– เมืองกุโจ ฮะจิมัง 

   GUJO HACHIMAN HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม 
นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 อิสระท่องเทีย่วและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

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

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

21.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์
H สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

 
ตัว๋กรุป๊ จะไมส่ามารถระบุท่ีนัง่บนเครือ่งได้ สายการบินเป็นผู้จดัท่ีนัง่ให้ อย่างไรกดี็ สามารถท าการ request 

ได้ แต่จะได้หรือไม่นัน้อยู่ท่ีสายการบินเป็นผู้ก าหนด 
 
  
 
 

 
00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความ
เจรญิรุง่เรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้ำใส ท่ีตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน า้ศกัดิ์สิทธิ์สามสาย อัน

เกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนีม้ีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติ
แห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค า้ถึง 139 ตน้ เป็นจดุชมวิวของตวัเมืองได้
กวา้งไกลสดุตา 

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

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

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
วัดคิโยมิสึ วัดทีม่ีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำก UNESCO 
หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ หมู่บ้ำนแบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นทียั่งหลงเหลือ สวยงำมมีเอกลักษณโ์ด่งดังไปท่ัวโลก 
เมืองทำคำยำม่ำ เมืองท่องเทีย่วทีอ่นุรักษก์ล่ินอำยญ่ีปุ่ นแบบโบรำณ  
เมืองกุโจ ฮะจิมัง  เมืองแห่งสำยน ้ำ เมืองเล็กกลำงขุนเขำทีม่ีเสน่หแ์บบญ่ีปุ่ นแท้ๆ 
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 น าท่านเขา้ชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำพ่อจิง้จอกขำว เทพเจา้แห่งธัญญาหารหรือการเก็บเก่ียว แต่ใน
เวลาต่อมาก็ไดร้บัการนบัถือในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ที่มีชื่อเสียงและไดร้บัความเคารพสงูสุดใน
บรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ ้มประตูญ่ีปุ่ นโบราณ จ านวน
มากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็น อโุมงคโ์ทรอิิ รวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาลเจา้แห่งนี ้
ที่เราท่านคุน้ตาดว้ย เสาไมส้ีแดง ในฉากภาพยนตรด์งัเรื่อง เกอิชา 

  

 

  น าท่านเดินทางสู่ นำโกย่ำ เป็นตวัเมืองของจงัหวดัไอจิ มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยร์วม
การคา้ และการคมนาคมที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น 

 น าท่านอิสระชอ้ปป้ิง ซำคำเอะ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมืองนาโกย่า อิสระกบัการเลือกซือ้ของที่ระลึกและของฝาก
คนทางบา้น อาทิ เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง ของแบรนดเ์นม สินคา้แฟชั่นต่างๆ 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
 พักที ่JAL CITY HOTEL หรือเทยีบเท่ำ  

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 

น าท่านสู่ จังหวัดกิฟุ ชม หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ หมู่บา้นแห่งนีต้ัง้อยู่ในหุบเขาสงูห่างไกลความเจริญ 
ท าใหย้งัคงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุ
ริ” (Gussho Style) โดยการสรา้งหลงัคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสงูกว่า 60 องศา คลา้ยการพนมมือและยงัไดร้บัการ
ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกดว้ย  

วันทีส่ำม เมืองนำโกย่ำ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้ำนมรดกโลก ชิรำคำวำโกะ – เมืองทำคำยำม่ำ – ทำคำยำม่ำ  
  จินยะ – ซันมำชิ ซูจิ – เมืองกุโจ ฮะจิมัง 
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่เมืองทำคำยำม่ำ หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติล้ เกียวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหบุเขาท่ีเต็มไป

ดว้ยบ่อน า้รอ้นและเสน้ทางชมธรรมชาติ ปัจจบุนัเป็นสว่นหนึ่งของจงัหวดักิฟ ุเมืองซึ่งมีป่าไมอ้ดุมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอ
ของประวติัศาสตร ์ที่เพียบพรอ้มไปดว้ยธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม  

 น าท่านสู่ ทำคำยำม่ำ จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่
ท างานและที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกุกาวา
ในสมยัเอโดะ  

 น าท่านเดินทางสู่ ซันมำชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรกัษ์บา้นเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า  300 ปีไวบ้นถนน
สายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเสน้ทางนอกจากจะมีบา้นเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนีแ้ลว้  ก็ยังเต็มไปดว้ยรา้นขาย
ของต่างๆ มากมาย 

 
 น าท่านเดินทางสู ่เมืองกุโจ ฮะจิมัง  
   พักที ่GUJO HACHIMAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
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หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น า้แรธ่รรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อผ่อน
คลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรยแ์ห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า  => หำก
มำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
 

 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ฮะจิมัง สัมผัสเสน่หแ์ห่งเมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่ยังคงรกัษาเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมอนังดงามไดอ้ย่างดีเยี่ยม และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องความงามของสายน า้ใส อิสระใหท้่านไดเ้ดินเลน่
ชมเมือง และสมัผสัวีถีชีวิตของชาวญ่ีปุ่ นแบบสงัคมทอ้งถิ่นที่อยู่กนัแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยั สงบสขุ ซึ่งเป็นสงัคมที่หา
ไดย้ากในปัจจบุนั 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ตพำร์ค แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ  เอา้ทเ์ล็ตขนาดใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่ น มีจ านวน
รา้นคา้กว่า 302 รา้น และขนาดพืน้ที่กวา้งถึง 45,700 ตารางเมตร ที่ท่านจะไดช้อ้ปป้ิงกนัแบบจใุจกบัสินคา้แบรนด์
หรูไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นชั้นน าของญ่ีปุ่ นที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Balenciaga, Nike, Under Armour 
และสินคา้แบรนดด์งัอื่นๆ อีกมากมาย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านสู่ จังหวัดโอซำก้ำ เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุอันดับ 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุอันดับ 3 ของประเทศ

ญ่ีปุ่ น ซึ่งรฐับาลญ่ีปุ่ นนัน้ไดจ้ดัตัง้ใหเ้ป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซากา้

วันทีส่ี่      เมืองกุโจ ฮะจิมัง – มิตซุย เอ้ำทเ์ล็ตพำรค์ แจ๊ส ดรีม นำงำชิม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   
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เป็นเป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร ์ทั้งการคา้และวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และปัจจุบันเป็น
ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตี้ฟรี ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส าอาง โฟมลา้งหน้า 
วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที ่IBIS NAMBA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

 
เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเที่ยว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
   ไกดแ์นะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท้่านจะพบกับรา้นคา้เก่าแก่ปะปนกันไปกับรา้นค้าอัน

ทันสมัย และสินคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส  าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่า
เป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของโอซากา้ อีกทัง้ยังมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่ อมากมาย ซึ่ง
เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนีคื้อ ทกุรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าใหเ้ป็น
รูป ปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ
รา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใช้
บริการ สญัลกัษณเ์ด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑข์นมชื่อดังจาก
ญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพื่อใหท้่านเลือกหาซือ้ของตอ้งใจนานาชนิด อาทิ เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ 
กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ย่ำนอุเมดะ ย่านที่ไดช้ื่อว่าเป็นศนูยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซากา้รูจ้กักนัเป็นอย่างดี ศนูยร์วมแฟชั่นที่ก าลงั
อินเทรนด ์แหล่งรวมรา้นอาหารอันหลากหลาย หา้งสรรพสินคา้นับไม่ถว้น อีกทัง้ยังอยู่ใกลก้ับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกดว้ย ชอ้ปสนกุ เดินทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทิง โรงละคร
เมืองใหม่ ท าใหม้ีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใตข้องคลองมากมาย ตามมาดว้ยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กว่า 47 โรง 

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเครื่องเล่นมากมายที่จ  าลองมาจากฉากในภาพยนตรฮ์อลีวูด้ ซึ่งนกัท่องเที่ยว
ที่ไปโอซากา้จะพลาดไม่ได ้ภายในตกแต่งดว้ยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวูด้นิวยอรก์ และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนกุสนานและยงัเต็มไปดว้ยเครื่องเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที ่IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   

วันทีห่ก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 

วันทีห้่ำ   อิสระท่องเทีย่วและช้อปป้ิงเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริกำรและไม่มีหัวหน้ำทัวรน์ ำเทีย่ว หัวหน้ำทัวรใ์ห้
ค ำแนะน ำในกำรท่องเทีย่วแก่ท่ำน) 
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สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 
09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ613  
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   

☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺     
**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบ

ล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลกูค้ำเป็นส ำคัญ**                 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ 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 
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1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่25 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสรมิ
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั  

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

 
 
 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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    ** ก่อนท ำกำรจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด 
เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก **      

 


