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นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมูบ่า้นชาวประมงอิเนะ | เท่ียวเมืองเกียวโตแบบเต็มอ่ิม 
อิสระท่องเท่ียวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 1วนั | พกัโอซากา้ 2 คืน 

  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วนัที่ 2.  โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – นารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – วดัคินคะคจุ ิ– อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสเึคียว – อโุมงคป่์าไผ่ 

วนัที่ 3.  นั่งกระเชา้อามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บา้นชาวประมงอิเนะ – ลอ่งเรอืชมอ่าวอิเนะ – โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงโดตงโบริ –  

 ชอ้ปป้ิงชินไชบาชิ 

วนัที่ 4.  อิสระท่องเที่ยวและชอ้ปป้ิงเมืองโอซากา้ 

วนัที่ 5.  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรเีมียม เอาทเ์ลท็ – อิออน มอลล ์– โอซากา้ (สนามบินคนัไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรรภูมิ)  
(TG673 17.25-21.25) 

OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คนื 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเพียง  46,900.- 

 



 

 

CODE:GOJ32 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบินไทยเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

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

วันท่ี 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ –  
อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงคป่์าไผ่ 

07.20 น. เดินทางถงึ สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาทอ้งถ่ินเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง ด่านศุลกากร และรบักระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตั้งขึน้มาในปี 710 และได้รบัอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถงึปัจจบุันนีย้ังคงมีสถานที่ส  าคัญทางประวติัศาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกดว้ย วัดโทไดจ ิ

(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมี
ความส าคญัทางประวัติศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุใน
โลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุทส ึยงัประดิษฐานดา้นในอาคารหลกันี่ ซึ่งก็เรยีกไดว้่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น มีความสงู
มากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถกู สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรสัรูไ้ดแ้ละเป็นที่ชื่นชอบส าหรบันกัท่องเที่ ยวก็คือเจา้กวาง
นอ้ยใหญ่ที่เดินขวกัไขว่ไปมา ซึ่งก็สามารถใหอ้าหารกวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมเซมเบท้ี่ท  ามาส  าหรบักวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรา้น
ที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พ  านกัของจักรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่
ใหญ่เป็นอันดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยังคงอนรุกัษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะ
เป็นสว่นมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รูจ้ักมากที่สดุวัดหนึ่ง
ในประเทศญ่ีปุ่ น สรา้งเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ใน
วดั ซึ่งศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบนัเพิ่งไดร้บัการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จงึมองเห็นเหลืองอล่ามสะทอ้นใน
สระน า้อย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบดว้ย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลกัษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็นแบบบ้าน
ซามไูร ส่วนชัน้ที่สามเป็นแบบวัดเซน มีต  านานเก่ียวกบัการต์นูเรื่องอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นที่พ  านกัของโชกนุอาชิคางะ โยชิมิซ ึ
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ผูท้ี่ชอบทายปุจฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการต์นูเรื่องอิคิวซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็จ  าลองเรื่องราวเหตกุารณข์องศาลาทองใน
วดันีใ้หเ้ป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนที่จะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบติัของวดัโรกนุนอนจิ 

 

 
 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่

สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคบัคั่งในช่วงที่ดอกซากรุะบานและช่วง
ใบไมแ้ดงหรอืใบไมเ้ปลี่ยนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคกึคกัมากในช่วงวนัหยุด มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวไดเ้รื่อยๆ สถานที่ที่ไดร้บัความนิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถงึเมืองนีก็้คือ อุโมงคป่์าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ลอ้มด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่ วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม  จุด
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของอารา
ชิยาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้มแม่น  า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกลก้บัตวัเมืองมากนกั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ARISTON KYOTO HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
น่ังกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ – ล่องเรือ
ชมอ่าวอิเนะ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงโดตงโบริ – ช้อปป้ิงชินไชบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรอืเรยีกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์(bridge 

in heaven ) เนื่ องจากเป็นจุดชมวิวที่ ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่ สวยที่ สุดในญ่ีปุ่ น  (อีกสองที่ คือ  Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน 
ส่วนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซึ่งไดร้บัการยอมรบัมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สดุ สนัทรายที่ทอดยาว มีความกวา้งเพียง 20 เมตร และบรเิวณนัน้จะมีตน้สนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ตน้ บาง
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ตน้จะมีรูปรา่งเฉพาะที่ไม่ซ  า้กนั 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรกัษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ที่นี่มี
จดุเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสรา้งบา้นย่ืนออกไปในน า้แลว้มีช่องจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกับเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาล ีซึ่งจะสรา้งอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทศันียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกบัที่ใดๆใน
ญ่ีปุ่ น โดยบ้านแบบนี ้เรียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้บรรดา
นกัท่องเที่ยวไดส้มัผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แต่การตกปลา การปลกูขา้ว และอื่นๆ 

 

 
 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือล  านีจ้ะพานักท่องเที่ยว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายลอ้มไปดว้ยบา้น

แบบฟุนายะโดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที ใหท้่านไดช้มภูมิทัศนข์องหมู่บ้านลอยน า้แห่งนี ้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเมื่อมองจากบนบกและยงัจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการใหอ้าหารกบัฝงูนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรอือีกดว้ย 
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 ชอ้ปป้ิงย่านโดตงโบริ [Dotombori] เป็นหนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมาย
ที่เปิดให้บริการ 24 ชั่ วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริและยังมีทั้งรา้นค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยังเชื่อมต่อกับ  ย่านชินไซบาชิ [Shinsaibashi] 
บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส  าอาง รา้นรองเทา้ 
กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
, ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามีทกุอย่างที่ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี ้

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 4 อิสระท่องเท่ียวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ใหท้่านไดเ้ลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค่์อยใหค้  าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และแบรนดด์ังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดั้งเดิม
ของญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดว้่าเป็นศูนยร์วมแทบ
จะทกุย่ีหอ้ดงัทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเครื่องด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารกัๆ ก็มีใหเ้ลือกซือ้เช่นกัน 
และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมัยจากแบรนดต่์างๆ แลว้ที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไว้
ภายใตห้ลงัคาเดียวกันมีเสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าใหเ้ลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม ,อัญมณี
เครื่องประดบัและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งที่ตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวส  าคญัๆต่างๆมากมาย เช่น 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณส์ัตวน์ ้าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชิงช้าสวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด ์
หุ่นยนตเ์หล็กเท็ตสึจนิ โกเบ ฮารเบอรแ์ลนด ์ พิพิธภัณฑว์ิทยาศาตรโ์อซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มท่ีจึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 
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ท่ีพัก น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั QUINTESSA HOTEL OSAKA SHINSAIBASHI HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วันท่ี 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงคกุ์ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท – อิออน มอลล ์–  
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
(TG673 17.25-21.25) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบรเิวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณข์องเมือง สมัผัสความย่ิงใหญ่ของ

ยคุสมัยที่โชกนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งใหก่้อสรา้งปราสาทแห่งนี ้นับเป็นแลนดม์ารก์อันดับหนึ่งของโอซากา้ที่ตอ้งมา
เยือนสกัครัง้ 

 

 
 ริงคก์ุ พรีเมียม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบใหดู้เหมือนกับรสีอรท์โดยได้

แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตนัอันมีประวัติศาสตรข์องอเมรกิาและมีรา้นคา้ถึง  150 รา้นที่พรอ้มใหท้่านไดเ้ดินเขา้ไป
เลือกซื ้อของ ทั้งสินค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ชอ้ปป้ิงต่อที่  ห้างอิออน มอลล  ์(Aeon mall) ให้ท่านไดซ้ื ้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไมต้ามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัรา้น 100 เยน ทีทกุอย่างในรา้นราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดินทางถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการ 

 

 

 

 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
  

 

 

 

 

ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

 โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

  

 

 

 

 

ราคาแนะเพียง : OSAKA INE KYOTO 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 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 [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ 

ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควา่กรุ๊ปมีการคอน

เฟิรม์เดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการกา
รนัตีมดัจ  าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามดัจ  าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คนืเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ี
ระบ ุไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลกูคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิด
กฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี
เท่านั้น ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดินทางพรอ้ม
คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ  าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกิจ โดยใชค้ะแนนจาก
บัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด  าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ี
เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนักสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกันวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่

ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบินไทย มีการปรบัลด
น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติม
กบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวซ่ีาให้กับคนไทย ผู้
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ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่นประกาศให้กลับมา
ใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ในการขอวซ่ีาตามทีส่ถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก

การโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกลุเยน 

รายละเอยีดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เย่ียมญาติ หรอืธรุกิจ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพกัทางบริษัท
จะจดัเตรียมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพ่ือการ

พ านกัระยะสัน้ 
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3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผูท่ี้ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 


