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นัง่กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมูบ้่านชาวประมงอิเนะ | เที่ยวเมอืงเกียวโตแบบเต็มอิ่ม 
อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 1วนั | พกัโอซาก้า 2 คืน 

  

OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  46,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – อาราชิยามา่ – สะพานโทเก็ทสเึคยีว – อโุมงค์ป่าไผ่ 

วนัท่ี 3.  นัง่กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมูบ้่านชาวประมงอิเนะ – ลอ่งเรือชมอา่วอเินะ – โอซาก้า – ช้อปปิง้โดตงโบริ –  

 ช้อปปิง้ชินไชบาชิ 

วนัท่ี 4.  อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 

วนัท่ี 5.  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์ก ุพรีเมียม เอาท์เลท็ – อิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภมูิ)  
(TG673 17.25-21.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)  
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ –  
อาราชยิาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่ 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันีย้งัคงมสีถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกด้วย วัดโทไดจิ 

(Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึ่งในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สดุและมี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สดุใน
โลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบทุส ึยงัประดิษฐานด้านในอาคารหลกันี่ ซึ่งก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น มีความสงู
มากถึง 15 เมตร วดัแหง่นีน้ัน้ถกู สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับนกัทอ่งเที่ยวก็คือเจ้ากวาง
น้อยใหญ่ที่เดินขวกัไขวไ่ปมา ซึง่ก็สามารถให้อาหารกวางเหลา่นัน้ด้วยขนมเซมเบ้ที่ท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีร้าน
ที่ขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึง่สภาพบ้านเมืองยงัคงอนรัุกษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะ
เป็นสว่นมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รู้จกัมากที่สดุวดัหนึ่ง
ในประเทศญ่ีปุ่ น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ใน
วดั ซึง่ศาลาสทีองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งได้รับการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอลา่มสะท้อนใน
สระน า้อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบ้าน
ซามไูร สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกบัการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซงั วา่วดันีเ้คยเป็นท่ีพ านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิมิซึ 
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ผู้ที่ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการ์ตนูเร่ืองอิคิวซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองใน
วดันีใ้ห้เป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 

 

 
 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึง่ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นที่นิยมตัง้แต่

สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนกัท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปลีย่นส ีตวัเมืองอาราชิยามา่นัน้จะคกึคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้เร่ือยๆ สถานท่ีที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึง่เมื่อมาถึงเมืองนีก็้คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สงูมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม  จุด
ทอ่งเที่ยวที่สวยงามอีกทีนงึก็คือซากาโน่ ที่ตัง้ของ สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของอารา
ชิยามา่ เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึง่อยูไ่มใ่กล้กบัตวัเมืองมากนกั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
น่ังกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือ
ชมอ่าวอเินะ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดตงโบริ – ช้อปป้ิงชนิไชบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังกระเช้าขึน้สู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ สะพานสูส่รวงสวรรค์ (bridge 

in heaven ) เนื่องจากเป็นจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สดุในญ่ีปุ่ น (อีกสองที่คือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาส ึ(Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคีย้วเช่ือมต่อกนั 
สว่นมมุที่มีช่ือเสียงมากที่สดุก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สดุ สนัทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้จะมีต้นสนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้น บาง
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ต้นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไมซ่ า้กนั 
 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มี
จดุเด่นเฉพาะตวัที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้างบ้านยื่นออกไปในน า้แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆกบัเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาล ีซึง่จะสร้างอยูต่ิดกนัเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทศันียภาพที่สวยงามแปลกตาไมเ่หมือนกบัที่ใดๆใน
ญ่ีปุ่ น โดยบ้านแบบนีเ้รียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดา
นกัทอ่งเที่ยวได้สมัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แตก่ารตกปลา การปลกูข้าว และอื่นๆ 

 

 
 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือล านีจ้ะพานกัทอ่งเที่ยว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายล้อมไปด้วยบ้าน

แบบฟุนายะโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้ชมภมูิทศัน์ของหมู่บ้านลอยน า้แห่งนี ้ที่ดสูวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเมื่อมองจากบนบกและยงัจะได้เพลดิเพลนิไปกบัการให้อาหารกบัฝงูนกนางนวลท่ีบินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย 
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 ช้อปปิง้ย่านโดตงโบริ [Dotombori] เป็นหนึง่ในยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนที่โดง่ดงัของโอซาก้า เป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมาย
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยงัเช่ือมต่อกับ ย่านชินไซบาชิ [Shinsaibashi] 
บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า 
กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอยา่งที่ต้องการรวมกนัอยูบ่ริเวณนี ้

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 อสิระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกบัท่านในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัร้านค้าแบบดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นศนูย์รวมแทบ
จะทกุยี่ห้อดงัทัว่โลกเลยก็วา่ได้ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีสนิค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกนั 
และนอกเหนือไปจากร้านค้าทนัสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อญัมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสอื เป็นแหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยงัมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชเิทนโนจ ิ พิพิธภณ์ัสตัว์น า้ไคยกูัง ศาลเจ้าเฮอนั 
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน โกเบ ฮารเบอร์แลนด์ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เลท็ – ออิอน มอลล์ –  
โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรรภมูิ) 
(TG673 17.25-21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของ

ยคุสมยัที่โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมา
เยือนสกัครัง้ 

 

 
 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองทา่ชาร์ลสตนัอนัมีประวตัิศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านที่พร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สินค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ช้อปปิ้งต่อที่ ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม้ตามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเทา่นัน้ 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 
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ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอน

เฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 

ราคาแนะเพยีง : OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คนื โดยสายการบนิไทย 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 24 – 28 เม.ย.63 46,900 46,900 44,900 7,900.- 25,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศท่ี
ระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี
เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดต้องกระท าท่ี
เคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินหการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลด
น า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู เพิ่มเติม
กบัทางบริษัทได้ **  
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- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้

ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมา
ใช้วีซ่า ผู้เดนิทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 
6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
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**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกัทางบริษัท
จะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัเิพ่ือการ

พ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้า

ประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


