
 

 

รหัสทัวร B2B1903184 

ทัวรญี่ปุ�น OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XW) 
เที่ยวเต็มทุกวนั ไมมีอิสระ   หมูบานชาวประมงอิเนะ 
น่ังกระเชาอามาโนะ ฮาชิดาเตะ   ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ 
หลวงพอโต วัดโทไดจิ   ป�าไผ อาราชิยามา   ปราสาทโอซากา 
ชอปปم�ง JR KYOTO STATION   ชอปปم�งชินไซบาชิ 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซากา (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40–07.10) 

20.00 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3 เคานเตอร 6 สายการบินนกสกูต 
(NOK SCOOT) 

23.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ 
XW 112 
[บริการอาหารรอนบนเคร่ือง]  

วันที่ 2 โอซากา (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจ-ิเกียวโต-กิจกรรมชงชา- 
อาราชิยามา-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป�าไผ-ชอปปم�ง JR KYOTO STATION 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร และเมื่อรับสัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัว
ออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานใหตรงตามเวลาของญี่ปุ�น ซึ่งเร็ว
กวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of 

เดนิทาง มีนาคม 2563  

เริ�มต้นเพียง 28,888.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 
วนัที� �. โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-นารา-วดัโทไดจ-ิเกียวโต-กจิกรรมชงชา-อาราชิยามา่-สะพานโทเค็ทสเึคียว-ป่าไผ ่

 ช้อปปิ�ง JR KYOTO STATION 
วนัที� �. นั�งกระเช้าอามาโนะ ฮาชดิาเตะ-อเินะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือชมอา่วอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจาํหน่ายของฝาก 

 ย่านการค้าชินเซไก 

วนัที� �. สวนอนสุรณ์บมัปาค-ุOSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิงชินไซบาช-ิอิออน มอลล ์
วนัที� �. โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10) 



 

 

Nara) นับเปนหน่ึงในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
ประเทศญี่ปุ�นอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุด
ในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุทสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซึ่งก็เรียกได
วามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุ�น มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีน้ันถูก สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได และเปนที่ชื่นชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจา
กวางนอยใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถใหอาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซม
เบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอละ 150 
เยน 

 เดินทางสู เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�น และยาวนาน
ที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียวโตจึงเปน
เมืองที่มีสถานที่สําคัญๆ ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ�น 
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดย
การชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เร่ิมตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และ
การดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเปนอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซึ่งกอนกลับใหทานอิสระ
เลือกซื้อของที่ฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 



 

 

บาย อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมากัน อยูทางตะ
วักตกของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และจะ
มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวงใบไม
แดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้ง
รานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ สถานที่ที่ไดรับ
ความนิยมอีกที่หน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคป�าไผ (Bamboo) ทางเดินที่โอบลอม
ดวยตนไผสีเขียวที่สูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู
ทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุม 

 จุดทองเที่ยวที่สวยงามอีกที นึงก็คือซากาโน  ที่ตั้ งของ สะพานโทเก็ตสึ เคียว 
(Togetsukyo) ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณอาราชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมน้ําสาย
ใหญของเมือง ซึ่งอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก จากน้ันนําทานเดินทางสูยานการคา
ของเกียวโต 

 สถานีรถไฟเกียวโต (JR KYOTO STATION) เปนสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต 
และเปนหน่ึงในสถานีรถไฟที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุ�น มีการออกแบบอาคารใหดู
สมัยใหม และยังเปนแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหารมากมายตั้งอยูเรียงรายทั้งดาน
ในและดานนอกสถานี แถมที่น้ียังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปปم�งกันอีก
ดวย 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพักโรงแรม KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 นั่งกระเชาอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมูบานชาวประมงอิเนะ-ลองเรือชม
อาวอิเนะ-โอซากา-รานจําหนายของฝาก-ยานการคาชินเซไก 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นั่งกระเชาขึ้นสูจุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียก

อีกชื่อหน่ึงวา สะพานสูสรวงสวรรค (bridge in heaven) เน่ืองจากเปนจุดชมวิวที่
ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ�น (อีกสองที่คือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอาวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกวา 3 กิโลเมตร 
ลักษณะเปนสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมตอกัน สวนมุมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุด
ชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝم�ง ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเปนที่สวยที่สุด 
สันทรายที่ทอดยาว มีความกวางเพียง 20 เมตร และบริเวณน้ันจะมีตนสนญี่ปุ�น 
(Pine Trees) อยูมากถึง 8000 ตน บางตนจะมีรูปรางเฉพาะที่ไมซํ้ากัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 
บาย หมูบานชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เปนหมูบานชาวประมงอนุรักษที่หลงเหลือยู

เพียงไมกี่แหงของประเทศญี่ปุ�น ที่น่ีมีจุดเดนเฉพาะตัวที่แตกตางจากที่อ่ืน มีการสราง
บานยื่นออกไปในน้ําแลวมีชองจอดเรืออยูภายในบาน คลายๆกับเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี ซึ่งจะสรางอยูติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝم�งเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม



 

 

แปลกตาไมเหมือนกับที่ใดๆในญี่ปุ�น โดยบานแบบน้ีเรียกวา ฟูนะยะ (Funaya) หมู
บานอิเนะในปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใหบรรดานักทองเที่ยวได
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตั้งแตการตกปลา การปลูกขาว และอ่ืนๆ 

 ล อ งเรื อ ชม อ าวอิ เน ะ  (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรื อลํ า น้ี จะพ า
นักทองเที่ยว วนรอบอาวอิเนะซึ่งรายลอมไปดวยบานแบบฟุนายะโดยใชเวลาประมาณ 
30 นาที ใหทานไดชมภูมิทัศนของหมูบานลอยน้ําแหงน้ี ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกตาง
ไปจากเมื่อมองจากบนบกและยังจะไดเพลิดเพลินไปกับการใหอาหารกับฝูงนกนางนวล
ที่บินแวะเวียนมาท่ีเรืออีกดวย 

 ชอปปم�ง รานจําหนายของฝาก ที่รวบรวมสินคาชั้นนําไวมากมาย ไมวาจะเปน
เครื่องใชไฟฟ�า หรือของใชในชีวิตประจําวันของคนญี่ปุ�นรวมถึงเครื่องสําอางตางๆ 

 ยานชินเซไก (Shinsekai) เปนเหมือน“โลกใหม”ของโอซากามี หอคอยสึเทนคาคุ 
Tsutenkaku Tower ที่เปนเหมือนสัญลักษณที่อยูตรงยานน้ี โดย ถูกสรางขึ้นในป 
1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แตในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง หอคอยแหงน้ี
ไดถูกทําลายลง จากน้ันไมนานประมาณป 1956 ก็ไดทําการสรางขึ้นมาใหม มีความ
สู งถึ ง 103 เมตรอีกทั้ ง  อาหารขึ้ นชื่ อของย าน น้ีที่ ห ามพลาดก็ คื อ  คุชิคาสึ  
(kushikatsu) ของทอดเสียบไม มีทั้ง ไก, เน้ือวัว, ฟกทอง และหนอไม รวมถึงของ
หวานก็มีกลวยและไอศกรีมทอดดวยเชนกัน รานสวนใหญจะเปด 24 ชั่วโมง และจะ
คึกคักมากเปนพิเศษในตอนหัวค่ํา 



 

 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 สวนอนุสรณบัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซากา (ดานนอก)-ช
อปปงชินไซบาชิ-อิออน มอลล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 สวนอนุสรณบัมปาคุ (BANPAKU) สวนแหงน้ีถูกใชเปนสถานที่จัดงาน World 

Expo ในป 1970 แมวาเวลาจะผานมากวา 40 ปแลวก็ตาม แตสภาพของสวน
ภายหลังการจัดงานก็ถูกแปลสภาพเปนสวนสาธารณะขนาดใหญภายในมีตนไมนานา
พันธุรวมถึงตนซากุระที่จะผลัดกันออกดอกตลอดทั้งป (ตามสภาพอากาศ) และ
ภายในสวนเราจะพบกับเจามาสคอทของสวนแหงน้ีก็คือ Monument of the sun 
ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชมสวนและถายรูปตามอัธยาศัย 



 

 

 ชอปปم�ง ณ โอซากาเอ็กซโปซิตี้ (OSAKA EXPO CITY) ที่เที่ยวแหงใหมในโอ
ซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิตี้เปน
สวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 
1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 ตาราง
เมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the 
enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 



 

 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

 ชมบริเวณ ดานนอก ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซึ่งถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและ
ออกคําส่ังใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาที่ตองมา
เยือนสักครั้ง 

 ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หน่ึงในยานบันเทิงยามคํ่าคืนที่โดงดังของโอซากา 
เปนแหลงรวมรานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะ
เปดไฟประดับประดาสวยงามป�ายรานคาตางๆ รวมไปถึง ป�ายนักวิ่งกูลิโกะ (Glico 
Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณ
ของเมือง บริเวณแหลงชอปปم�งที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคา
ปลีก รานเครื่องสําอาง รานรองเทา กระเป�า นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 
รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , 
ABC Mart , GU เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 



 

 

 ชอปปم�งที่ หางจัสโกอิออน มอลลใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิ
เชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางใน
รานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปم�ง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 5 โอซากา(สนามบินคันไซ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30–12.10) 

เชา ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเป�าสัมภาระ 
08.30 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกูต (NOK SCOOT) เท่ียวบินที ่XW 

111 
บริการอาหารเชาและนํ้าดื่มบนเคร่ือง  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ,รถทัวร,รถไฟ) 
กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรอื เวลาบิน โดยไมไดแจงให
ทราบลวงหนา ** 



 

 

อัตราคาบริการ : OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

11-15 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 
13-17 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 
14-18 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 
17-21 มี.ค.63 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 
18-22 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
20-24 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
21-25 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
23-27 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
24-28 มี.ค.63 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน  

 ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทคินุทอถิ่นและคนขับรถ 
รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพื่อ

เช็ควากรุปมีการคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15 วันกอนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด  
4.2 แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 
บาท  
4.3 แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิก
ดวยกรณีใดๆ 

 



 

 

4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา
ประเทศญี่ปุ�นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและ
ญี่ปุ�น ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

ทัวรขางตน 
 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 

โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรม
ไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองให
เปนแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินนกสกูต  20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม

เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศยกเลิกวี

ซาใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15  **ถากรณี
ทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
ขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ 
คาซักรีด คาโทรศัพท  

3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง 



 

 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความ
ประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยว
เอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือ
วาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกบัคนไทย  
จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกนิ 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมี
การ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเปนการยืนยันวามีคุณสมบตัิใน
การเขา ประเทศญีปุ่�น 
**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตัว๋เครื่องบินและเอกสาร
เร่ืองที่พักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคน
เขาเมืองของญี่ปุ�น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น  
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรบัผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น  
     (เชน เงินสด บตัรเครดิต เปนตน) 
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (เชน คน รูจัก 

โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นตามมาตรการยกเวนวี
ซา) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย

คุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัตกิารถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูก

ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 


