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OSAKA KYOTOซากุระเที่ยวเต็ม5 วัน3คืน 

เดินทาง มีนาคม2563 

เร่ิมต้นเพียง28,888.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (XW112/23.40– 07.10+1) 

วนัที่ 2.โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-นารา-วดัโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชา-อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่ 

 ช้อปปิง้ JR KYOTO STATION 

วนัที่ 3.นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจ าหน่ายของฝาก 

 ย่านการค้าชินเซไก 

วนัที่ 4.สวนอนุสรณ์บมัปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิงชินไซบาชิ-อิออน มอลล์ 

วนัที่ 5.โอซาก้า (สนามบินคนัไซ)-กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30– 12.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(XW112/ 23.40–07.10) 

20.00น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 6สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 112 

[บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง]  

วันท่ี 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ)-นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชา- 
อาราชยิาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

07.10น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสัมภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญี่ปุ่ น ซ่ึงเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 วัดโทไดจิ (Todaiji)วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีช่ือเสียงมากที่สุด
และมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึ ยงัเด่นที่ประดิษฐานด้านในอาคารหลกันี่ ซ่ึงก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดของญี่ปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นที่ช่ืนชอบส าหรับนักท่องเที่ยวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควกัไขว่ไปมา ซ่ึงก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านัน้ด้วยขนมแซมเบ้ที่ท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีร้านที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

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

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคัญๆ ที่เต็มไปด้วยประวติัศาสตร์และวัฒนธรรมดังเดิมของญี่ปุ่ น 
สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญี่ปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ ปุ่น (Sado)โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แต่การชงชา การจบัถ้วยชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงาม
เป็นอย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของที่ฝากของที่ระลึก
ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย อาราชิยาม่า (Arashiyama)เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นที่นิยมตัง้แต่

สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคบัคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยุด มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเที่ยวได้เร่ือยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก็้คือ อุโมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดินที่โอบ
ล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สงูมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเล็กๆ กระจายอยู่ทัว่ไปตามภูเขาที่เขียวชะอุ่ม 

 จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์อารา
ชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น า้สายใหญ่ของเมือง ซ่ึงอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ย่านการค้าของ
เกียวโต 

 สถานีรถไฟเกียวโต (JR KYOTO STATION)เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่ น มีการออกแบบอาคารให้ดูสมยัใหม่ และยงัเป็นแหล่งศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทัง้
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมที่นีย้งัมีศูนย์การค้า Portaขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิง้กันอีกด้วย 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัยณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม KYOTOHOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 
น่ังกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอเินะ-ล่องเรือ
ชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจ าหน่ายของฝาก-ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นั่ งกระเช้าขึน้สู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ(Amano Hashidate)หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge 

in heaven) เนื่องจากเป็น จุดชมวิวที่ ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่ สุดในญี่ ปุ่ น  (อีกสองที่ คือ  Miyajimaและ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซ่ึงมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคีย้วเช่ือมต่อกัน 
ส่วนมุมที่มีช่ือเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซ่ึงได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวย
ที่สุด สันทรายที่ทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้จะมีต้นสนญี่ปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้น บาง
ต้นจะมีรูปร่างเฉพาะที่ไม่ซ า้กัน 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho)เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ที่หลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่นี่มีจุดเด่น

เฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น มีการสร้างบ้านย่ืนออกไปในน า้แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆกับเมืองเวนิส ประเทศ
อิตาลี ซ่ึงจะสร้างอยู่ติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกับที่ใดๆในญี่ปุ่ น 
โดยบ้านแบบนีเ้รียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมที่ให้บรรดานักท่องเที่ยวได้
สมัผสักับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แต่การตกปลา การปลกูข้าว และอ่ืนๆ 

 
 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat)เรือล านีจ้ะพานักท่องเที่ยววนรอบอ่าวอิเนะซ่ึงรายล้อมไปด้วยบ้าน

แบบฟุนายะโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้ชมภูมิทศัน์ของหมู่บ้านลอยน า้แห่งนี ้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเม่ือมองจากบนบกและยงัจะได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย 

 ช้อปปิง้ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสินค้าชัน้น าไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
คนญี่ปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางต่างๆ 

 ย่านชินเซไก  (Shinsekai)เป็นเหมือน “โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ที่ เป็นเหมือน
สัญลักษณ์ที่อยู่ตรงย่านนี ้โดย ถูกสร้างขึน้ในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง 
หอคอยแห่งนีไ้ด้ถูกท าลายลง จากนัน้ไม่นานประมาณปี 1956ก็ได้ท าการสร้างขึน้มาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตรอีกทัง้ 
อาหารขึน้ช่ือของย่านนีท้ี่ห้ามพลาดก็คือ คุชิคาสึ (kushikatsu) ของทอดเสียบไม้ มีทัง้ ไก่, เนือ้ววั, ฟักทอง และหน่อไม้ รวมถึง
ของหวานก็มีกล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกัน ร้านส่วนใหญ่จะเปิด 24 ชัว่โมง และจะคึกคกัมากเป็นพิเศษในตอนหวัค ่า 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัยณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัOSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 
สวนอนุสรณ์บัมปาคุ-OSAKA EXPO CITY-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-
ช้อปปิงชินไซบาชิ-อิออน มอลล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ(BANPAKU)สวนแห่งนีถู้กใช้เป็นสถานที่จัดงาน World Expo ในปี 1970 แม้ว่าเวลาจะผ่านมากว่า 40 
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ปีแล้วก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลังการจัดงานก็ถูกแปลสภาพเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมีต้นไม้นานาพันธุ์
รวมถึงต้นซากุระที่จะผลดักันออกดอกตลอดทัง้ปี (ตามสภาพอากาศ)และภายในสวนเราจะพบกับเจ้ามาสคอทของสวนแห่ง
นีก็้คือ Monument of the sun ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศัย 

 
 ช้อปปิง้ ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี ้(OSAKA EXPO CITY)ที่เที่ยวแห่งใหม่ในโอซาก้า ศูนย์รวมความบนัเทิงที่ย่ิงใหญ่ที่สดุแห่ง

หนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซ์โปซิตีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสร้างขึน้เพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดัขึน้เม่ือปี 1970 
ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซาก้า มีเนือ้ที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีมี้แหล่งความบันเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่างๆ ทัง้ช้อปปิง้ กินข้าว หรือแม้แต่ถ่ายรูปได้ตามอธัยาศยั 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
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 ชมบริเวณ ด้านนอกของ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญ่ของยุค
สมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี น้ับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้องมา
เยือนสกัครัง้ 

 ย่านชินไซบาชิ(Shinsaibashi)หนึ่งในย่านบันเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายที่เปิด
ให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ 
(KaniDoraku crab) ที่เป็นสญัลักษณ์ของเมืองบริเวณแหล่งช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก 
ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและ
ต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกว่ามีทุกอย่างที่ต้องการรวมกันอยู่บริเวณนี ้

 
 ช้อปปิง้ที่ ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม

ฤดูกาล และพิเศษสดุกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัยณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัKANSAI AIRPORT HOTELหรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
โอซาก้า(สนามบินคันไซ)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
(XW111/ 08.30–12.10) 

เช้า ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยงั สนามบินคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าท่านกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกสกู๊ต (NOK SCOOT) เที่ยวบินที่XW 111 

บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง  
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

อัตราค่าบริการ: OSAKA KYOTOซากุระเที่ยวเต็ม 5 วัน3 คนื 
โดยสายการบินนกสกู๊ต 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

11-15มี.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 
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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 [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน 
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิคุน์ท้อถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
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2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป
มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000บาท 

 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 15 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  
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2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินนกสกู๊ต20 กิโล ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของ

แต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต3ุ ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  ค่าภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
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2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวัน
เดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือคว าม
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กับคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กับลกูทวัร์ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
  (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอื่นๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ่งท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วนั 
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 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคณุสมบตัิท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


