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เที่ยวเต็มทกุวนั ไม่มีอิสระ | หมู่บา้นชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ  
ชมใบไมเ้ปล่ียนสี หบุเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วดัโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า  
ปราสาทโอซากา้ | ชอ้ปป้ิง JR KYOTO STATION | ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

 

 

  

OSAKA KYOTO AUTUMN เทีย่วเต็ม 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง ตุลาคม–ธันวาคม 2562 

เริ่มต้นเพียง 25,888.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัท่ี 2. โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – กิจกรรมชงชา – อาราชิยาม่า – สะพานโทเค็ทสึ

เคียว – ป่าไผ ่– ชอ้ปปิ้ง  JR KYOTO STATION 
วนัท่ี 3. นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บา้นชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – โอซากา้ – รา้น

จ าหน่ายของฝาก ย่านการคา้ชินเซไก 

วนัท่ี 4. หบุเขามิโนะ – น า้ตกมิโนะ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปปิงชินไซบาช ิ– ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – 

อิออน  มอล ์

วนัท่ี 5. โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (XW112/ 23.40 – 07.10) 

20.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเ์ตอร ์6 สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112 

[บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง]  

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – กิจกรรมชงชา – อาราชิยาม่า – สะพาน
โทเค็ทสึเคียว – ป่าไผ ่– ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอ้มกับรบกวนปรบันาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา ออกเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวง
เก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตั้งขึน้มาในปี 710 และไดร้บัอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนีย้ังคงมีสถานที่
ส าคญัทางประวตัิศาสตรม์ากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย 

 วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ
และมีความส าคัญทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่
ที่สดุในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึ ยงัเด่นที่ประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี ้ซึ่งก็เรียกไดว่้ามีขนาดท่ีใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ด ้และเป็นที่ชื่นชอบส าหรบันกัท่องเที่ยวก็
คือเจา้กวางนอ้ยใหญ่ที่เดินควักไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท  ามาส าหรบักวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีรา้นที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 
 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

รว่มๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคญัๆ ที่เต็มไปดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละวฒันธรรมดั้งเดิมของญ่ีปุ่ น 
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนั้น มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถว้ยชา และการด่ืมชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสไดล้องชงชาดว้ยตัวท่านเองอีกดว้ย ซึ่งก่อนกลบัใหท้่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่

สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวไดเ้ร่ือยๆ สถานที่ที่ไดร้บัความนิยมอีกที่หนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก้็คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ลอ้มดว้ยตน้ไผ่สีเขียวที่สงูมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม 
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 จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์อารา
ชิยาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้มแม่น า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกลก้บัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านการคา้ของ
เกียวโต 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารใหดู้สมยัใหม่ และยงัเป็นแหล่งศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทั้ง
ดา้นในและดา้นนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญ่ใหไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอีกดว้ย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัโรงแรม KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
น่ังกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – โอ
ซาก้า – ร้านจ าหน่ายของฝาก – ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นั่งกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์ (bridge 

in heaven ) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่ น (อีกสองที่คือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคีย้วเชื่อมต่อกัน 
ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซึ่งไดร้บัการยอมรบัมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สดุ สนัทรายที่ทอดยาว มีความกวา้งเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้จะมีตน้สนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8,000 ตน้ บาง
ตน้จะมีรูปรา่งเฉพาะที่ไม่ซ  า้กนั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มี

จุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสรา้งบา้นยื่นออกไปในน า้แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกับเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสรา้งอยู่ติดกนัเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทศันียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆใน
ญ่ีปุ่ น โดยบ้านแบบนี้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดา
นกัท่องเที่ยวไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แต่การตกปลา การปลกูขา้ว และอื่นๆ 
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 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือล านีจ้ะพานักท่องเที่ยว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายลอ้มไปดว้ยบา้น

แบบฟุนายะโดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ใหท้่านไดช้มภูมิทัศนข์องหมู่บา้นลอยน า้แห่งนี ้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเม่ือมองจากบนบกและยงัจะไดเ้พลิดเพลินไปกบัการใหอ้าหารกบัฝงูนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกดว้ย 

 ชอ้ปป้ิง ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินคา้ชัน้น าไวม้ากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้า หรือของใชใ้นชีวิตประจ าวนัของ
คนญ่ีปุ่ นรวมถึงเครื่องส าอางต่างๆ 

 ย่านชินเซไก  (Shinsekai) เป็นเหมือน“โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ที่เป็นเหมือน
สญัลกัษณท์ี่อยู่ตรงย่านนี ้โดย ถกูสรา้งขึน้ในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง หอคอย
แห่งนีไ้ดถ้กูท าลายลง จากนัน้ไม่นานประมาณปี 1956 ก็ไดท้  าการสรา้งขึน้มาใหม่ มีความสงูถึง 103 เมตรอีกทัง้ อาหารขึน้ชื่อ
ของย่านนีท้ี่หา้มพลาดก็คือ คุชิคาสึ (kushikatsu) ของทอดเสียบไม ้มีทัง้ ไก่, เนือ้ววั, ฟักทอง และหน่อไม ้รวมถึงของหวานก็มี
กลว้ยและไอศกรีมทอดดว้ยเช่นกนั รา้นส่วนใหญ่จะเปิด 24 ชั่วโมง และจะคึกคกัมากเป็นพิเศษในตอนหวัค ่า 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
หุบเขามิโนะ – น ้าตกมิโนะ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิงชินไซบาชิ – ริงคกุ์ พรีเมียม 
เอาทเ์ล็ท – อิออน มอล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า มิโนะโอะ(Mino-o) เป็นหุบเขาที่อยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือของ

โอซาก้า นั้นนับว่าเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองโอซาก้า เนื่องจากเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีที่สวยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง (ตามสภาพอากาศ) น ้าตกมิโนโอะ (Minoo Waterfall) ตั้งอยู่ในหุบเขามิโนะ มีความสูงถึง 33 เมตร ตั้งอยู่ปลายทาง
ของหบุเขามิโนะ โดยจุดนีเ้รียกไดว่้าเป็นจุดชมวิวและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติท่ีสวยงาม ของโอซากา้  
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 ชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า [Osaka Castle] ซึ่งถือไดว่้าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยคุ

สมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก้่อสรา้งปราสาทแห่งนี ้  นับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ตอ้งมา
เยือนสกัครัง้ 

 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายที่เปิด
ใหบ้ริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้รา้นคา้ และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราคุ 
(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณข์องเมือง บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก 
รา้นเคร่ืองส าอาง รา้นรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC Mart, GU เป็นตน้ เรียกว่ามีทกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบใหด้เูหมือนกบัรีสอรท์โดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอันมีประวัติศาสตรข์องอเมริกาและมีรา้นคา้ถึง 150 รา้นที่พรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไป
เลือกซือ้ของ ทั้งสินค้าแบรน์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada, Burburry, Coach, Nike, Adidas, Dior, Hugo 
Boss, Levi’s ฯลฯ 

 
 ชอ้ปป้ิงที่ ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม

ฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 โอซาก้า(สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/ 08.30 – 12.10) 
เช้า ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินคันไซ 

06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าท่านกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111 

บริการอาหารเช้าและน ้าด่ืมบนเคร่ือง  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

อัตราค่าบริการ : OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต  
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ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

25 - 29 ต.ค.62 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

02 – 06 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

13 – 17 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

15 – 19 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

20 – 24 พ.ย.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

22 – 26 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

23 – 27 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

04 – 08 ธ.ค.62 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

06 – 10 ธ.ค.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

07 – 11 ธ.ค.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

09 – 13 ธ.ค.62 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

10 – 14 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

13 – 17 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ 

 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิรม์
เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
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3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนั่งกบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ า หรือ ค่าทัวรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ ไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมาย
และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่านัน้ ลกูคา้ทุก
ท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

 พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์

สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้ 
2.  ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

** ในกรณีทีท่่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีน่อนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการ
บินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ่มเติม
กบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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- เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วี
ซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจากการ

โจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สาย

การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั 
ไม่ว่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบติัในการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัท
จะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
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1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญ่ีปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบติัเพื่อการ

พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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