
 

HJ0304: OSAKA KYOTO AUTUMN เท่ียวเต็ม 5 วนั 3 คืน XW                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียวเต็มทกุวนั ไม่มีอสิระ | หมู่บ้านชาวประมงอเินะ | นัง่กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ  
ชมใบไม้เปล่ียนสี หบุเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วดัโทไดจิ | ป่าไผ ่อาราชิยาม่า  
ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิง้ JR KYOTO STATION | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ  

 

 

  

OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเตม็ 5 วัน 3 คืน 
เดินทาง ตุลาคม–ธันวาคม 2562 

เร่ิมต้นเพียง 25,888.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง)-โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) (XW112/23.40 – 07.10+1) 

วนัท่ี 2  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)-นารา-วดัโทไดจิ-เกียวโต-กิจกรรมชงชา-อาราชิยามา่-สะพานโทเคท็สเึคียว-ป่าไผ่ 

ช้อปปิง้ JR KYOTO STATION 
วนัท่ี 3. นัง่กระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ-อิเนะ-หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ-ลอ่งเรือชมอ่าวอิเนะ-โอซาก้า-ร้านจ าหน่ายของฝาก 

ย่านการค้าชินเซไก 

วนัท่ี 4. หบุเขามโินะ-น า้ตกมโินะ-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิงชินไซบาชิ-ริงค์ก ุพรีเมียม เอาท์เลท็-อิออน มอล์ 

วนัท่ี 5. โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ)-กรุงเทพ (สนามบนิดอนเมือง) (XW111/08.30 – 12.10) 

 



 

HJ0304: OSAKA KYOTO AUTUMN เท่ียวเต็ม 5 วนั 3 คืน XW                                     

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

20.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ 6 สายการบนินกสกู๊ต (NOK SCOOT) 
23.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย สายการบนินกสกู๊ต เท่ียวบนิท่ี XW 112 

[บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง]  

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) -นารา-วัดโทไดจ-ิเกียวโต-กิจกรรมชงชา- 
อาราชิยาม่า-สะพานโทเค็ทสึเคียว-ป่าไผ่-ช้อปป้ิง JR KYOTO STATION 

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และเม่ือรับสมัภาระ
เรียบร้อย ไกด์จะพาทุกท่านไปขึน้รถบสั เตรียมตวัออกเดินทาง พร้อมกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาของ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งเร็วกวา่เมืองไทย 2 ชัว่โมง เพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา ออกเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวง
เก่าของชาวญ่ีปุ่ น ท่ีตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มท่ี จนกระทั่งถึงปัจจุบนันีย้ังคงมีสถานท่ี
ส าคญัทางประวตัศิาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามท่ีเก่าแก่ท่ีสดุอีกด้วย 

 วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบุทส ึยงัเดน่ท่ีประดษิฐานด้านในอาคารหลกัน่ี ซึ่งก็เรียกได้วา่มีขนาดท่ีใหญ่มากท่ีสดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแห่งนีน้ัน้ถูก สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นท่ีช่ืนชอบส าหรับนักท่องเท่ียวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ท่ีเดินควกัไขวไ่ปมา ซึ่งก็สามารถให้อาหารกวางเหล่านัน้ด้วยขนมแซมเบ้ท่ีท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 
 เดนิทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานท่ีสดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 

ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองท่ีมีสถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมดงัเดมิของญ่ีปุ่ น 
สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอน
มากมาย เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การจบัถ้วยชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีขัน้ตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงาม
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เป็นอย่างมาก และท่านยงัมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตวัท่านเองอีกด้วย ซึ่งก่อนกลบัให้ท่านอิสระเลือกซือ้ของท่ีฝากของท่ีระลึก
ตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมากนั อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมตัง้แต่

สมยัเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกนัอย่างคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วง
ใบไม้แดงหรือใบไม้เปล่ียนสี ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกัมากในช่วงวนัหยดุ มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร และบริเวณโดยรอบ
ก็สามารถเดินเท่ียวได้เร่ือยๆ สถานท่ีท่ีได้รับความนิยมอีกท่ีหนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนีก้็คือ อโุมงค์ป่าไผ่ (Bamboo) ทางเดนิท่ีโอบ
ล้อมด้วยต้นไผสี่เขียวท่ีสงูมาก สว่นทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวดัเลก็ๆ กระจายอยู่ทัว่ไปตามภเูขาท่ีเขียวชะอุ่ม 

 จดุท่องเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ท่ีตัง้ของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์อารา
ชิยามา่ เป็นสะพานท่ีใช้ข้ามแมน่ า้สายใหญ่ของเมือง ซึ่งอยู่ไม่ใกล้กบัตวัเมืองมากนกั จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านการค้าของ
เกียวโต 

 
 สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลกัของเกียวโต และเป็นหนึ่งในสถานีรถไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศญ่ีปุ่ น มีการออกแบบอาคารให้ดสูมยัใหม่ และยงัเป็นแหลง่ศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหารมากมายตัง้อยู่เรียงรายทัง้
ด้านในและด้านนอกสถานี แถมท่ีนีย้งัมีศนูย์การค้า Porta ขนาดใหญ่ให้ได้ช้อปปิง้กนัอีกด้วย 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
น่ังกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ – อิเนะ – หมู่บ้านชาวประมงอเินะ – 
ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ – โอซาก้า –ร้านจ าหน่ายของฝาก –  
ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น่ังกระเช้าขึน้สู่จุดชมววิ อามาโนะฮาชดิาเตะ (Amano Hashidate) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า สะพานสูส่รวงสวรรค์ (bridge 

in heaven ) เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวท่ีติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่ น (อีกสองท่ีคือ Miyajima และ 
Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซึ่งมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคีย้วเช่ือมต่อกัน 
ส่วนมมุท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึ่งได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นท่ีสวย
ท่ีสดุ สนัทรายท่ีทอดยาว มีความกว้างเพียง 20 เมตร และบริเวณนัน้จะมีต้นสนญ่ีปุ่ น (Pine Trees) อยู่มากถึง 8000 ต้น บาง
ต้นจะมีรูปร่างเฉพาะท่ีไมซ่ า้กนั 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) เป็นหมู่บ้านชาวประมงอนุรักษ์ท่ีหลงเหลือยู่เพียงไม่ก่ีแห่งของประเทศญ่ีปุ่ น ท่ีน่ีมี

จดุเด่นเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน มีการสร้างบ้านย่ืนออกไปในน า้แล้วมีช่องจอดเรืออยู่ภายในบ้าน คล้ายๆกับเมืองเวนิส 
ประเทศอิตาลี ซึ่งจะสร้างอยู่ตดิกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามแปลกตาไมเ่หมือนกับท่ีใดๆใน
ญ่ีปุ่ น โดยบ้านแบบนีเ้รียกว่า ฟูนะยะ (Funaya) หมู่บ้านอิเนะในปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีให้บรรดา
นกัท่องเท่ียวได้สมัผสักบัวถีิชีวติของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แตก่ารตกปลา การปลกูข้าว และอ่ืนๆ 
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 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรือล านีจ้ะพานกัท่องเท่ียว วนรอบอ่าวอิเนะซึ่งรายล้อมไปด้วยบ้าน

แบบฟุนายะโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ให้ท่านได้ชมภูมิทัศน์ของหมู่บ้านลอยน า้แห่งนี ้ท่ีดสูวยงามแปลกตาแตกต่างไป
จากเม่ือมองจากบนบกและยงัจะได้เพลดิเพลนิไปกบัการให้อาหารกบัฝงูนกนางนวลท่ีบนิแวะเวียนมาท่ีเรืออีกด้วย 

 ช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก ท่ีรวบรวมสนิค้าชัน้น าไว้มากมาย ไมว่่าจะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟา้ หรือของใช้ในชีวติประจ าวนัของ
คนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางตา่งๆ 

 ย่านชินเซไก  (Shinsekai) เป็นเหมือน“โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ท่ีเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์ท่ีอยู่ตรงย่านนี ้โดย ถกูสร้างขึน้ในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แตใ่นระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง หอคอย
แห่งนีไ้ด้ถูกท าลายลง จากนัน้ไมน่านประมาณปี 1956 ก็ได้ท าการสร้างขึน้มาใหม ่มีความสงูถึง 103 เมตรอีกทัง้ อาหารขึน้ช่ือ
ของย่านนีท่ี้ห้ามพลาดก็คือ คชุิคาส ึ(kushikatsu) ของทอดเสียบไม้ มีทัง้ ไก่, เนือ้ววั, ฟักทอง และหน่อไม้ รวมถึงของหวานก็มี
กล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกนั ร้านสว่นใหญ่จะเปิด 24 ชัว่โมง และจะคกึคกัมากเป็นพเิศษในตอนหวัค ่า 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
หุบเขามิโนะ-น า้ตกมิโนะ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) –  
ช้อปปิงชินไซบาชิ - ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หุบเขามิโนะ (Minoh park) หรือมีช่ือเรียกอีกช่ือวา่ มิโนะโอะ(Mino-o) เป็นหุบเขาท่ีอยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือของ

โอซาก้า นัน้นับวา่เป็นภูเขาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัของเมืองโอซาก้า เน่ืองจากเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีสวยท่ีสดุในช่วงฤดใูบไม้
ร่วง (ตามสภาพอากาศ) น า้ตกมิโนโอะ (Minoo Waterfall) ตัง้อยู่ในหบุเขามิโนะ มีความสงูถึง 33 เมตร ตัง้อยู่ปลายทาง
ของหบุเขามโินะ โดยจดุนีเ้รียกได้วา่เป็นจดุชมววิและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาตท่ีิสวยงาม ของโอซาก้า  
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 ชมบริเวณ ด้านนอก ของ ปราสาทโอซาก้า [Osaka Castle] ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยคุ

สมยัท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี น้ับเป็นแลนด์มาร์กอันดบัหนึ่งของโอซาก้าท่ีต้องมา
เยือนสกัครัง้ 

 ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หนึ่งในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมร้านอาหารมากมายท่ีเปิด
ให้บริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็
จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าตา่งๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิง่กูลโิกะ (Glico Running Man sign) และปคูานิโดราค ุ
(Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปด้วยร้านค้าปลีก 
ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านรองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอย่างท่ีต้องการรวมกนัอยู่บริเวณนี ้

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัอันมีประวตัิศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านท่ีพร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สนิค้าแบรน์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของตา่งชาต ิเช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo 
boss , Levi’s ฯลฯ 
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 ช้อปปิง้ท่ี ห้างจัสโก้อิออน มอลล์ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตาม

ฤดกูาล และพเิศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั KANSAI AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า 

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

เช้า ท าการเช็คเอาท์ และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดนิทางไปยงั สนามบนิคันไซ 
06.00 น. ถึง สนามบนิคันไซ ท าการเช็คอิน และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 
08.30 น. น าท่านกลบัสูก่รุงเทพฯ โดย สายการบนินกสกู๊ต (NOK SCOOT) เท่ียวบนิท่ี XW 111 

บริการอาหารเช้าและน า้ดื่มบนเคร่ือง  
12.10 น. เดนิทางถึง สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน  
โดยสายการบินนกสกู๊ต  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

25 - 29 ต.ค.62 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

26 - 30 ต.ค.62 26,888 26,888 25,888 7,900.- 20,888 

30 ต.ค. – 03 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

01 – 05 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

02 – 06 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

06 – 10 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

08 – 12 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

09 – 13 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

13 – 17 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

15 – 19 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

16 – 20 พ.ย.62 25,888 25,888 24,888 7,900.- 19,888 

20 – 24 พ.ย.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

22 – 26 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

23 – 27 พ.ย.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

27 พ.ย. – 01 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

04 – 08 ธ.ค.62 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

06 – 10 ธ.ค.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 
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07 – 11 ธ.ค.62 29,888 29,888 28,888 7,900.- 23,888 

09 – 13 ธ.ค.62 28,888 28,888 27,888 7,900.- 22,888 

10 – 14 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

13 – 17 ธ.ค.62 27,888 27,888 26,888 7,900.- 21,888 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทคุิน์ท้อถิ่นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
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    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจ าท่ีนัง่กับสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินนกสกู๊ต  20 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
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** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูต
ก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

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

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

HJ0304: OSAKA KYOTO AUTUMN เท่ียวเต็ม 5 วนั 3 คืน XW                                     

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


