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OSAKA KYOTO เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562 

ราคาเพยีง 21,900.- 
เสนทางการเดินทาง 

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

วันที่ 2  โอซากา (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยามา-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ปาไผ-ชอปปง JR KYOTO 

STATION 

วันที่ 3. น่ังกระเชาอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมูบานชาวประมงอิเนะ – ลองเรือชมอาวอิเนะ – โกเบ – โกเบ พอต ฮารเบอร

แลนด –โอซากา 

วันที่ 4. ปราสาทโอซากา (ดานนอก) -  ชอปปง โดตงโบริ – ชอปปงชินไซบาชิ - ริงคก ุพรีเมียม เอาทเล็ท – อิออน มอล 

วันที่ 5.  โอซากา (สนามบินคันไซ ) -กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10+1) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – โอซากา (สนามบินคันไซ )  

(XW112/ 23.40 – 07.10) 

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

23.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน โดย สายการบินนกสกูต เที่ยวบินที่ XW 112 

[พิเศษฟรี !! บริการอาหารรอนบนเครื่อง]  

วันที่ 2 
โอซากา (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจิ-เกียวโต-อาราซิยามา-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ปาไผ-ชอปปง JR 

KYOTO STATION 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร และเมื่อรับ

สัมภาระเรียบรอย ไกดจะพาทุกทานไปขึ้นรถบัส เตรียมตัวออกเดินทาง พรอมกับรบกวนปรับนาฬิกาของทานให

ตรงตามเวลาของญี่ปุน ซึ่งเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา  

 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญี่ปุน ที่ต้ังขึ้นมาในป 710 และไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธ

อยางเต็มที่ จนกระทั่งถึงปจจุบันน้ียังคงมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เกาแก

ที่สุดอีกดวย 

วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเปนหน่ึงในวัดที่มี

ช่ือเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุนอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัด

แหงน้ี เปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนที่ประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซึ่งก็เรียก

ไดวามีขนาดที่ใหญมากที่สุดของญี่ปุน มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีน้ันถูก สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 752 

สามารถตรัสรูได และเปนที่ช่ืนชอบสําหรับนักทองเที่ยวก็คือเจากวางนอยใหญที่เดินควักไขวไปมา ซึ่งก็สามารถให

อาหารกวางเหลาน้ันดวยขนมแซมเบที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมีรานที่ขายราคาก็จะอยูประมาณหอ

ละ 150 เยน 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

 

บาย เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุน ในชวงป 794 – 1868 และปจจุบันน้ีก็

เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซึ่งสภาพบานเมืองยังคง

อนุรักษเอาไวในสภาพอดีตซะเปนสวนมาก อาราชิยามา (Arashiyama) เปนอีกเขตหน่ึงที่นักทองเที่ยวนิยมมา

กัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเปนที่นิยมต้ังแตสมัยเฮอัน (794-1185) เปนตนมา และจะมีนักทองเที่ยว

เดินทางมาเที่ยวชมกันอยางคับคั่งในชวงที่ดอกซากุระบานและชวงใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสี ตัวเมืองอารา

ชิยามาน้ันจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีทั้งรานคา รานอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวไดเรื่อยๆ 

สถานที่ที่ไดรับความนิยมอีกที่หน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคปาไผ (Bamboo) ทางเดินที่โอบลอมดวยตนไผสี

เขียวที่สูงมาก สวนทางตอนเหนือของเมืองน้ันจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยูทั่วไปตามภูเขาที่เขียวชะอุม 

 จุดทองเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน ที่ ต้ังของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเปนเหมือน

สัญลักษณอาราชิยามา เปนสะพานที่ใชขามแมนํ้าสายใหญของเมือง ซึ่งอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก จากน้ันนํา

ทานเดินทางสูยานการคาของเกียวโต 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เปนสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเปนหน่ึงในสถานีรถไฟที่

ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุน มีการออกแบบอาคารใหดูสมัยใหม และยังเปนแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหาร

มากมายต้ังอยูเรียงรายทั้งดานในและดานนอกสถานี แถมที่น้ียังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปปงกันอีก

ดวย 



 

 

 
ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 
นัง่กระเชาอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมูบานชาวประมง อิเนะ – ลองเรือชมอาวอิเนะ – โกเบ – โกเบ 

พอต ฮารเบอรแลนด –โอซากา 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นั่งกระเชาขึ้นสูจุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ ( Amano Hashidate ) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา สะพานสูสรวง

สวรรค (bridge in heaven ) เน่ืองจากเปนจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุน ( อีกสองที่

คือ Miyajima และ Matsushima ) มองเห็นอาวมิยาสึ ( Miyazu Bay ) ซึ่งมีความยาวกวา 3 กิโลเมตร ลักษณะ

เปนสันทรายคดเคี้ยวเช่ือมตอกัน สวนมุมที่มีช่ือเสียงมากที่สุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝง ซึ่งไดรับการ

ยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเปนที่สวยที่สุด  สันทรายที่ทอดยาว มีความกวางเพียง 20 เมตร และบริเวณน้ัน

จะมีตนสนญี่ปุน ( Pine Trees ) อยูมากถึง 8000 ตน บางตนจะมีรูปรางเฉพาะที่ไมซ้ํากัน 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร 

บาย หมูบานชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เปนหมูบานชาวประมงอนุรักษที่หลงเหลือยูเพียงไมกี่แหงของประเทศญี่ปุน 

ที่น่ีมีจุดเดนเฉพาะตัวที่แตกตางจากที่อ่ืน มีการสรางบานยื่นออกไปในนํ้าแลวมีชองจอดเรืออยูภายในบาน คลายๆ

กับเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสรางอยูติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝงเกิดเปนทัศนียภาพที่สวยงาม

แปลกตาไมเหมือนกับที่ใดๆในญี่ปุน โดยบานแบบน้ีเรียกวา ฟูนะยะ (Funaya) หมูบานอิเนะในปจจุบันเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ใหบรรดานักทองเที่ยวไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ ต้ังแตการตกปลา 

การปลูกขาว และอ่ืนๆ 

 
 ลองเรือชมอาวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือลําน้ีจะพานักทองเที่ยว วนรอบอาวอิเนะซึ่งราย

ลอมไปดวยบานแบบฟุนายะโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที ใหทานไดชมภูมิทัศนของหมูบานลอยนํ้าแหงน้ี ที่ดู

สวยงามแปลกตาแตกตางไปจากเมื่อมองจากบนบกและยังจะไดเพลิดเพลินไปกับการใหอาหารกับฝูงนกนางนวลที่

บินแวะเวียนมาที่เรืออีกดวย 

 โกเบ พอต ฮารเบอรแลนด [Kobe Port Harborland] เปนแหลงชอปปงใกลทาเรือโกเบ แบงเปน 2 สวนใหญ 

คือ Mosaic ที่ประกอบดวยรานเสื้อผาแฟช่ัน รานอาหาร ซึ่งจะมองเห็นอาวโกเบทั้งหมด และสวนปลายสุดก็เปน

สวนสนุกขนาดยอมที่มีชิงชาสวรรคขนาดใหญต้ังอยู อีกสวนคือ Canal Garden มีหางฯใหญๆ เชน Hankyu 

Department store , รานเครื่องใชไฟฟา และ เอาทเล็ท รวมอยูดวย 

 



 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย ณ แหลงชอปปง 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชอปปง โดตงโบริ – ชอปปงชินไซบาชิ - ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท – อิออน 

มอล 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ชมบริเวณ ดานนอก ของ ปราสาทโอซากา [Osaka Castle] ซึ่งถือไดวาเปนสัญลักษณของเมือง สัมผัสความ

ย่ิงใหญของยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเปนแลนดมารกอันดับ

หน่ึงของโอซากาที่ตองมาเยือนสักครั้ง 

 ชอปปงยานโดตงโบริ [ Dotombori ] หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา เปนแหลงรวม

รานอาหารมากมายที่เปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทั้งรานคา และแหลง

บันเทิงอีกมากมาย ในชวงกลางคืนก็จะเปดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคาตางๆ รวมไปถึง ปายนักว่ิงกูลิโกะ 

(Glico Running Man sign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ที่เปนสัญลักษณของเมืองโอซากา แถมยัง

เช่ือมตอกับ ยานชินไซบาชิ [ Shinsaibashi ] บริเวณแหลงชอปปงที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป

ดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอาง  รานรองเทา กระเปา นาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม 

รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุนและตางประเทศ เชน Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เปนตน เรียกวา

มีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

 
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปปงขนาดใหญ ที่มีการออกแบบใหดูเหมือนกับ

รีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมีประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานที่



 

 

พรอมใหทานไดเดินเขาไปเลือกซื้อของ ทั้งสินคาแบรนเนมของญี่ปุน หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , 

Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 
 ชอปปงที่ หางจัสโกอิออน มอลลใหทานไดซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม

ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทาน้ัน 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

 นําทานเดินทางเขาสูทีพัก KANSAI AIRPORT HOTEL หรอืเทียบเทา 

วันที่ 5 
โอซากา(สนามบินคันไซ ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

(XW111/ 08.30 – 12.10) 

เชา ทําการเช็คเอาท และ ตรวจสอบสัมภาระกอนเดินทางไปยัง สนามบินคันไซ 

06.00 น. ถึง สนามบินคันไซ ทําการเช็คอิน และโหลดกระเปาสัมภาระ 

08.30 น. นําทานกลับสูกรุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกูต (SCOOT) เที่ยวบินที่ XW 111 

บริการอาหารเชาและน้าํด่ืมบนเครื่อง  

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

** หากทานทีต่องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท หรือ เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 

  



 

 

 

อัตราคาบรกิาร : OSAKA KYOTO เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  

โดยสายการบนินกสกูต  

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 

ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 7 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 

ทานละ 

19 ก.ค. – 23 ก.ค. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

08 ส.ค. – 12 ส.ค. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

21 ส.ค. – 25 ส.ค. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

03 ก.ย. – 07 ก.ย. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

11 ก.ย. – 15 ก.ย. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

25 ก.ย. – 29 ก.ย. 62 21,900 21,900 21,900 7,900.- 15,900 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบรูณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 7,900 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ต๋ัวเครื่องบนิ  

 ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพเิศษ 

ถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรทีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมี

การคอนเฟรมเดินทางกอนทุกครั้ง 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด  
4.4 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบินมี
การการันตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT 
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขา
ประเทศที่ระบุ ไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญี่ปุนโดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง ทั้งไทยและญี่ปุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
เจาหนาที่เทาน้ัน ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไม
สามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง   

 พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 

 กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับช้ันที่น่ังจากช้ันประหยัดเปนช้ันธุรกิจ โดยใช

คะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ือ

อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถ

จัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หองคือ 1 

TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป ** 

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 



 

 

4.  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5.  คานํ้าหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบินนกสกูต  20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของ

แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท  

 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม  

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  

- เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **  

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **  

  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%  

 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคน

ไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศ

ใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด) 

2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คา

โทรศัพท  

3.  คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเครื่องบิน 

4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัด

หยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัทฯ 



 

 

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน

เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน

ของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีปุ่นใหกับคนไทย  

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 

15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารใน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเปนการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญี่ปุน 

**เอกสารที่อาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ต๋ัวเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทาง

บริษัทจะจัดเตรียมใหกับลกูทวัร แตทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญี่ปุน** 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน  

2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน  

     (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และ

อ่ืนๆ) 

 

กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุน 

คุณสมบัติการเขาประเทศญีปุ่น (สาํหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนตามมาตรการยกเวนวีซา) 

1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู 

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือ

การพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 
 เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน หรอืมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมให

เขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 

 

 

 



 

 

 

 


