
 
 
 
 
 

 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดีย่ว อุณหภูมิ  

17-22 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
19-24 มีนาคม 2563 25,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
20-25 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 10°C - 18°C  
22-27 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
23-28 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
24-29 มีนาคม 2563 26,888.- 8,900.- 13°C - 20°C  
27 มีนาคม-01 เมษายน 2563 26,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  



+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป** 
ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น  

11.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบิน AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ  านวน 377 ท่ีนั่ง จดัท่ีนั่งแบบ 3-3-3  (น า้หนกั
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิ่ม ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย)  

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

14.10 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเท่ียวบนิท่ี XJ610 

21.55 น.   ถึง เมืองคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั (เวลาที่ญ่ีปุ่น 

เร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกในการนดัหมายเวลา) ***
ส าคัญมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้า
ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ**  

จากน้ันน าท่านเดนิทางเข้าสู่ โรงแรมทีพั่ก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

พักที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

วันทีส่อง   ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปป้ิงย่านซาคาเอะ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นหมู่บ้านชาวนาท่ีมีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกชัโชสึครุิ เป็น
บา้นชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกว่า 250 ปี ค  าว่า “กัชโช” มีความหมายว่า “พนมมือ” ซึ่งเป็นการบ่ง
บอกถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นท่ีมีหลังคามุงดว้ยฟางข้าวท่ีท ามุมชันถึง 60 องศา คลา้ยสองมือท่ี

28 มีนาคม-02 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
29 มีนาคม-03 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
30 มีนาคม-04 เมษายน 2563 27,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
03-08 เมษายน 2563  28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
05-10 เมษายน 2563 28,888.- 8,900.- 14°C - 22°C  
08-13 เมษายน 2563 31,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์  42,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
12-17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
13-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  
14-19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต)์ 36,888.- 8,900.- 15°C - 23°C  



ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ู
ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบียนใหช้ิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

เดินทางสู่ ทาคายาม่า (Takayama) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขา
ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลิตเติล้เกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็น
เมืองเก่าแก่ท่ียังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีปุ่ นไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี มี วดั ศาลเจา้ สะพาน 
ตลาดเชา้ท่ีคึกคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมืองสวยสะอาด ทนัสมยั และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ ์
น าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าท่ี ซันมาชิซูจิ (Sanmashi Suji) ย่านเมืองเก่าท่ี
อนรุกัษ์ความเป็นเอโดะเม่ือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama 

Jinya) อดีตท าหนา้ท่ีเป็นส านกังานรฐับาลทอ้งถ่ินประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมยัการปกครองของโชกนุโทคุ
งาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจบุนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเส่ีอทาทามิท่ี
ไดร้บัการบ ารุงรกัษาเป็นอย่างดี ปัจจุบนัใชเ้ป็นท่ีจดัแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศกัดิ
นา แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวตัิศาสตรแ์ผนเมือง เป็นตน้  (ไม่รวมค่าเข้า จ่ายเพ่ิมประมาณ 430 

เยน/ท่าน) น าท่านสู่ นาโกย่า (Nagoya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) เป็นตวัเมืองของ
จังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากรอาศยัอยูม่ากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศนูยร์วมการคา้และการคมนาคม
ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของญ่ีปุ่ น น าท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกิจการค้า มี
หา้งสรรพสินคา้มตัสึซาคายะ หรือ เมืองใต้ดิน (central park) ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นตา่งๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้
แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจกุกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไป
จนถึงสถานีฮิซายะโอโดร ิ

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

พักที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเท่าระดับเดยีวกัน  

วันทีส่าม   ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองมิยาม่า – หมู่บ้านคายาบูกิ – 
เกียวโต - เมืองโอซาก้า 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่ นท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนาน
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 794 ไดช่ื้อวา่เมืองแห่งศลิปะและวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นอยา่งแทจ้รงิ  ภายในเมืองเตม็ไปดว้ย
วฒันธรรมดัง้เดิมอนัน่าสนใจบรรยากาศอาคารบา้นเรือนเก่าแก่  ท่ีมีมนตเ์สน่หข์องอดีตและปัจจุบนัท่ี
ผสมผสานกันอย่างลงตวั น าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.40 
ชั่ วโมง) ศาลเจ้าแห่งนี ้นั้นถูกสร้างขึน้เพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู้ท่ีมี
ความส าคญัตอ่เมืองเกียวโตอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกียวโต โดด
เดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทริอิยกัษสี์แดงท่ีตัง้อยู่ด้านหนา้ของวดั มีสี
แดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นั่นก็คือ การเรียน
พิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แตก่ารชงชา การรบั
ชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี ้



ไม่ใช่แคร่บัชมอย่างเดียว ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดมี้ส่วนรว่มในพิธีการชงชานีอี้กดว้ย  เดินทางสู่ วัดคิน
คะคุจิ (Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที) เดมิสรา้งขึน้เพ่ือใชเ้ป็นบา้นพกัของทา่นโชกนุอา
ชิกากา้ โยชิมิสุและท่านมีความตัง้ใจยกบา้นพกัแห่งนีใ้หเ้ป็นวดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิต 
คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดนีจ้ะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่
กลางน า้ ท าใหเ้กิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น า้เบือ้งหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสญัลกัษณห์นึ่ง
ของเมืองเกียวโต  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) บริการท่านด้วยเมนู ชาบูแสนอร่อย 

 น าท่านสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต ตวัเมืองอาราชิยาม่านัน้จะคึกคกั
มากในชว่งวนัหยดุ มีทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเ้รื่อยๆ ชม สะพาน
โทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกวา่ Moon Crossing Bridge เป็นเสมือนสญัลกัษณ์
ของอาราชิยาม่า สะพานนีมี้ความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงันัน้เป็นภูเขาสงูใหญ่และดา้นล่าง
เป็นแมน่ า้ท่ีทัง้สองฝ่ังมีแนบตน้ซากรุะเรียงรายเรียบแมน่ า้ไปเรื่อยๆ ท าใหเ้ป็นจดุชม ซากรุะท่ีสวยงามอีก
จุดหนึ่ง น าท่านชม สวนป่าไผ่ (Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ 
สามารถเดินเล่นหรือข่ีจกัรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศท่ีแปลกและหาไดย้าก อิสระใหท้่านเดินชมความ
งามยามท่ีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้ดา้นล่าง ประกอบกบัมีลมพดัมาพรอ้มกนัก็จะเป็น
เสียงก่ิงกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิย่ิงนกั บรเิวณใกล้ๆ  จะเป็น
รา้นขายของพืน้เมืองท่ีท ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรือเสือ้สานจากไผ ่ 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที ่  Osaka Sunny Stone หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

วันทีส่ี่  เมืองอิเนะ – หมู่บ้านชาวประมง อิเนะฟูนายะ - น่ังแชรลิ์ฟท ์จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ ณ 
อุทยานคาสะมัตสึ - เมืองโอซาก้า  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  

 จากนัน้เดินทางสู่ เมืองอิเนะ (Ine) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
เมืองเกียวโต แต่สิ่งท่ีดึงดดูใจใหน้กัท่องเท่ียวอยากมาเท่ียวท่ีน่ีก็คือ บา้นลกัษณะแปลกตาท่ีเรียกว่า ฟุ
นายะ (Funaya) โดยชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชัน้บนเป็นท่ีอยู่อาศยั เป็นลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบดัง้เดิมในทอ้งถ่ิน เพ่ือให้สามารถออกเรือจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว เพราะเมืองนีมี้
อตุสาหกรรมการประมงท่ีเฟ่ืองฟู อิสระใหท้า่นเดินชม หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine no Funaya) ท่ีมี
ฟุนายะเรียงตัวกันเป็นแนวโค้งรูปตัวยูไปตลอดทางมีจ านวน 230 หลังด้วยกัน ทางรัฐบาลได้ออก
กฎหมายควบคุมการเปล่ียนแปลงอาคารของอิเนะใหค้งลักษณะดัง้เดิมของฟุนายะไว ้แมแ้ต่อาคาร
สรา้งใหมก็่ยงัมีหนา้ตาคลา้ยๆ ของเดมิ ชว่ยใหร้กัษาวิถีชีวิตของผูค้นเอาไวไ้ด ้

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 จากนนัน้น าท่านนั่ง แชรล์ิฟท ์(Chairlift) หรือ เคเบิล้ คาร ์(Cable Car) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง)  (ในช่วงฤดูหนาวธันวาคม - กุมภาพันธ์ และในวันที่ฝนตก แชร์ลิฟท์งดใหเบริการ) ขึน้ไป
ยัง อุทยานคาสะมัตซึ (Kasamatsu Park) เพ่ือไปยัง ณ จุด ชมวิวของ อามาโนะฮาชิดาเตะ 
(Amanohashidate) จุดชมวิวชายฝ่ังทะเลที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น (Nihon-



Sankei ) หรือท่ีรูจ้กักนัดีอีกช่ือหนึ่งวา่ สะพานสู่สรวงสวรรค ์มีต  านานเลา่สืบตอ่กนัมาว่าสถานท่ีแห่งนี ้
เป็นเสน้ทางท่ีเทพเจา้ใช้ลงจากสรวงสวรรคเ์พ่ือมายังโลกมนุษย ์สันทรายท่ีโผล่พ้นน า้ทะเลขึน้มา มี
ลกัษณะคดเคีย้ว ความกวา้งราว 20 เมตรเช่ือมตอ่กนั ทอดยาวจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่ง เม่ือลอง
กม้มองกลบัหวัจะเห็นเป็นภาพคลา้ยมงักรท่ีขดตวัอยู่บนทอ้งฟ้า โดยบรเิวณรอบๆเกาะนัน้จะเต็มไปดว้ย
ตน้สนท่ีมีรูปรา่งลกัษณะเฉพาะตวัประมาณ 8,000 ตน้ อิสระใหท้า่นด่ืมด ่ากบับรรยากาศท่ีงดงามแห่งนี ้
จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมืองโอซาก้า  

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

พักที ่ Osaka Sunny Stone หรือเทยีบเท่าระดับเดยีวกัน 

วันทีห่้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ็กซโ์ปซิตี ้– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ  

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

น าท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ด้านนอก) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นหนึ่ง
ในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมืองโอซาก้า หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คนู า้ และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของ
ปราสาท ถือว่าเป็นสญัลกัษณข์องเมืองโอซาก้า ท่ีนกัท่องเท่ียวทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจท่ีจะมาเยือน
และชมตลอดทัง้ปี น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซิตี ้(Expo City) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ท่ี
เท่ียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบนัเทิงท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซโ์ปซิตีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะท่ีสรา้งขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเ์อ็กซโ์ป ท่ีจดัขึน้เม่ือปี 1970 ตัง้อยู่ในเมือง
ซุอิตะ จงัหวดัโอซากา้ มีเนือ้ท่ีทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ท่ีแหง่นีมี้แหล่งความบนัเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต ์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้
ทา่นเพลิดเพลินกบักิจกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กินขา้ว หรือแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

เอ็กซโ์ปซิตี ้ได้แบ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี ้

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให้
นกัทอ่งเท่ียวไดส้มัผสักบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ิด 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ  เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้
ภาษาองักฤษในรูปแบบท่ีไมซ่  า้ใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมืองตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนกุของโปเกมอนแห่งแรกในญ่ีปุ่ น ท่ีจะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญภยั
ไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานท่ีแหง่การเรียนรูธ้รรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนกุท่ีเครื่องเล่นหลายอย่างถกูออกแบบใหเ้ดก็ๆสามารถเล่นพรอ้มกบัพ่อแม่ได ้ท าให้

เดก็ๆไมก่ลวัและสนกุสนานรว่มกนัไดท้ัง้ครอบครวั   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคิดของการต์นูดงั Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นกุสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุง่กวา้ง ทัง้วิ่งเลน่กบัตวัการต์นูแกะ Shaun และหอ้ยโหน
ชิงชา้เถาวลัยแ์บบทารซ์าน  



8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การค้า ท่ีรวมสินค้าทุกอย่างทุกประเภททั้งของญ่ีปุ่ นและจาก
นานาชาติทั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมช่ือดงัราคาหรู แต่ยงัมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 
3coin ท่ีสินคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ให้ท่านอิสระช้อปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) บริเวณ
แหล่งช้อปป้ิงแห่งนี ้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้าน
เคร่ืองส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้
ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกัน
อยูบ่รเิวณนี ้จากน้ัน ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคันไซ 

ค ่า         อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ611 

**บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง** 

วันทีห่ก  สนามบินดอนเมือง 

03.55 น.     เดนิทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ส าหรับลูกค้าท่านทีไ่ม่เอาตั๋วเคร่ืองบิน  หักค่าตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร ์

 
*ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเ์อเซียเท่าน้ัน*  

** ท้ังนีห้ากสายการบินไฟลท์อินเตอรเ์กิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสาย
การบินภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบินเครือเดยีวกันกับไฟลท์อินเตอร ์และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตาม
กฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะ
เป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังนีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบัตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

 โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเทา่ (พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทางทอ่งเท่ียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

× คา่ใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื่องด่ืม คา่ซกัรีด คา่มินิบาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซา่เขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืน

รอ้งขอวีซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรอ์  านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดีท่ีจะช าระคา่บริการ

เพิ่มเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษิัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีทา่นส่งเอกสารการจอง 1 วนั  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 25 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จ านวน  

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยัน

ว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือ

เดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความ

ผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 

2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 



เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วัน ได้เงนิคืนท้ังหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 29-15 วัน ได้เงนิคืน 70 เปอรเ์ซ็นของค่าทัวรท้ั์งหมด 

 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวรค์ืน  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตมัีดจ ากับสายการบิน หรือกรุ๊ปทีม่ีการการันตค่ีามัด
จ าที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี 
ท้ังมัดจ า หรือค่าทัวรท้ั์งหมด เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ
ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้ง
คา่บรกิารและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการ
ตรวจเข้าเมือง เพือ่ยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น* ดังต่อไปนี ้

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯจดัการให)้ 

2. สิ่งท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทจดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษิัทฯ จดัการให)้ 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นสิ่งท่ีขดัต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบตัิการพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ่ม หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมท่ีพักใน
ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปท่ีเขา้พัก   โดยมีหอ้งพักส าหรบัผู้สูบบุหรี่ / 
ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ
โรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อน

การเดนิทาง มิฉะนัน้บรษิัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอ้ง Triple ไมเ่พียงพอ ขอสงวนสิทธิใน
การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกับวนัหยุดเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือ วนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการทอ่งเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท่ีตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท้อ่งเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน า้ด่ืมท่านวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ่มในวนัท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจ านวน 3 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ
อาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจร
ในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนเวลาทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

ใบจองทัวร ์ / BOOKING FORM 

รายการทวัร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 
ช่ือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ทา่น / เดก็อายตุ  ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 



รายชื่อผู้เดนิทาง (กรุณากรอกชื่อไทยและอังกฤษอย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง เรียงตามห้องพัก) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีทา่นตอ้งการ อาทิเชน่ 
อาหาร   ไมท่านเนือ้ววั  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรตั 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้ารับทราบเงือ่นไขในรายการทัวรเ์รียบร้อยแล้ว 
 
ลงชื่อ.............................................................ผู้จอง 
 
(..............................................................) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 
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