
 

OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N 

ซุปตาร ์ชาวประมง อมชมพู 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ไฮไลท!์! เทีย่วหมูบ่า้นสโลวไ์ลฟ์ ณ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ   

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบูก ิแหง่เมอืงมยิามา่ 

ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  



 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิและเฉดิฉายยา่นกอิอน 

ชมพธิชีงชาญีปุ่่ น และสกัการะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  

เทีย่วป่าไผ ่เมอืงอาราชยิามา่ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

17-21 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

18-22 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

19-23 มนีาคม 2563 20,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

20-24 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

21-25 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 10°C - 18°C  

22-26 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  

23-27 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  

24-28 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  

25-29 มนีาคม 2563 24,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  

26-30 มนีาคม 2563 24,888.- 7,900.- 13°C - 20°C  

27-31 มนีาคม 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

28 มนีาคม-01 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

29 มนีาคม-02 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

30 มนีาคม-03 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

31 มนีาคม-04 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 01-05 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 02-06 เมษายน 2563 24,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 03-07 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 04-08 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 05-09 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 06-10 เมษายน 2563 26,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 07-11 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 14°C - 22°C  

 08-12 เมษายน 2563 25,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 09-13 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 26,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.1 31,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 10-14 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.2 31,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.1 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 11-15 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.2 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  



 

+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดนิทางสู่ที่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.1 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 12-16 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ B.2 39,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 13-17 เมษายน 2563 (สงกรานต)์  35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

 14-18 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 35,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  

15-19 เมษายน 2563 31,888.- 7,900.- 15°C - 23°C  



 
ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงอาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่- เมอืงมยิามา่ – หมูบ่า้นคา

ยาบกู ิ– เกยีวโต - ยา่นกอิอน 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 น าท่านสู ่อาราชยิามา่ (Arashiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) อยู่ทางตะวักตก

ของเกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิาม่านัน้จะคกึคักมากในชว่งวันหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณ

โดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ น าท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิ

เล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดนิเล่นหรอืขีจ่ักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและ

หาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงามยามที่มแีสงอาทติย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นดา้นล่าง 

ประกอบกับมีลมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและให ้

บรรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไม ้

ไผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ ่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมยิาม่า(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เมือง

ชนบทบนภเูขา ชม หมูบ่า้นคายาบกู ิ(Kayabuki no Sato) หมูบ่า้นทางทศิเหนือ ของเมอืงน้ี เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ในหมู่บา้นจะมกีระท่อมหลังคาสงูอยู่ในพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลัง แต่ละบา้นมี

การอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ โดยการมงุหลงัคาแบบ kayabuki 

เอกลักษณ์เฉพาะอกีอย่างนึงคอื หมู่บา้นแห่งน้ีเป็นบา้นจรงิๆทีม่ีคนอยู่อาศัย และยังคงด าเนินชวีติ

ท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบนี้ เพยีงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้า่นได ้

สัมผัสบรรยากาศที่แทจ้ริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่ นตามอัธยาศัยน าท่านเดินทางสู่ เกยีวโต 

(Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนาน

ที่สุด คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกียวโตจึงเป็นเมืองส าคัญที่เต็มไปดว้ย

ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นกอิอน (Gion) อสิระใหท้่านเดนิช ้



 
อปป้ิงพรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของคนญีปุ่่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็น

เกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณน้ีได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารทอ้งถิน่

มากมาย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- เมอืงอเินะ - หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ 

– โอซากา้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ศาลเจา้แหง่น้ีนัน้ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล 

ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่าง

เดียว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้ีส่วนร่วมในพิธีการชงชาน้ีอีกดว้ย เดินทางสู่ วดัคินคะคุจ ิ 

(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่น้ีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เน่ืองจากทีว่ัดน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์

หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมนู ชาบแูสนอรอ่ย 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงอเินะ (Ine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของเมืองเกยีวโต แต่สิง่ที่ดงึดูดใจใหนั้กท่องเที่ยวอยากมาเทีย่วทีน่ี่ก็คอื บา้นลักษณะแปลกตาที่

เรยีกว่า ฟุนายะ (Funaya) โดยชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรอื สว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศัย เป็นลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่ เพื่อใหส้ามารถออกเรือจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

เพราะเมอืงน้ีมอีุตสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟู อสิระใหท้่านเดนิชม หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine 

no Funaya) ทีม่ฟีนุายะเรยีงตัวกันเป็นแนวโคง้รูปตัวยูไปตลอดทางมจี านวน 230 หลังดว้ยกัน ทาง

รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบคุมการเปลีย่นแปลงอาคารของอเินะใหค้งลักษณะดัง้เดมิของฟุนายะไว ้

แมแ้ต่อาคารสรา้งใหม่ก็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆ ของเดมิ ช่วยใหรั้กษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้จากนัน้

เดินทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาด

เศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดบั 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่

ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนคร

โดยขอ้บัญญัตรัิฐบาลญีปุ่่ น  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 



 
พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ หุบเขามโินะ - น า้ตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- 

สนามบนิคนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม หบุเขามโินะ  (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o น าทา่นชม น า้ตกมิ

โนะ (Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขา

ซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้า่น

ชมความงามตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้

(Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิ

ทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อ

ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีน้ือทีท่ัง้หมด

ราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่หง่น้ีมแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing 

the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 

ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 



 
3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครือ่งเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ท าให ้

เด็กๆไมก่ลัวและสนุกสนานร่วมกันไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคันไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญี่ปุ่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ 

ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยูท่างป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ 50 นาท)ี ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิ

ไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมคีวาม

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี จากน ัน้ ไดเ้วลาอนั

สมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 



 
✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 



 
พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



 
14. บรกิารน ้าดืม่ท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3 

ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเน้ือวัว  ไมท่านเน้ือหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล าดบั ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


