
 

OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N 
ซุปตาร ์ชาวประมง อมชมพ ู

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 
 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
 



 
ไฮไลท!์! เทีย่วหมูบ่า้นสโลวไ์ลฟ์ ณ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ   

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบกู ิแหง่เมอืงมยิามา่ 
ตระการตาความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิและเฉดิฉายยา่นกอิอน 
ชมพธิชีงชาญีปุ่่ น และสกัการะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  

เทีย่วป่าไผ ่เมอืงอาราชยิามา่ 
ชอ้ปป้ิงจใุจ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 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  



+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ  ์อาจมกีารเปล ีย่นแปลงได  ้ควรเช ็คในใบนดัหมายอกีคร ั�ง+ 
** ปล. ราคาน ี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ ทรปิ**  

ไมม่รีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /  เด็กอายตุ ํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ ทา่น 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการ
บนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 
21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลังจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น 

เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  
จากน ัน้นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 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  

 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  



คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น – เมอืงอาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่- เมอืงมยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบู
ก ิ– เกยีวโต - ยา่นกอิอน 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 นําทา่นสู ่อาราชยิามา่ (Arashiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) อยูท่างตะวักตกของ
เกยีวโต ตัวเมอืงอาราชยิามา่นัน้จะคกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็
สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ นําทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผา่น
ในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่หรอืขีจั่กรยายผา่นก็ได ้ใหบ้รรยากาศทีแ่ปลกและหาไดย้าก อสิระให ้
ท่านเดนิชมความงามยามทีม่แีสงอาทติยร์อดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นดา้นล่าง ประกอบกับมลีมพัดมา
พรอ้มกันก็จะเป็นเสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก 
บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีทํ่ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรอื
เสือ้สานจากไผ ่ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิามา่(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชัว่โมง) เมอืงชนบท
บนภูเขา ชม หมูบ่า้นคายาบูก ิ(Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทศิเหนือ ของเมืองนี้ เป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ในหมูบ่า้นจะมกีระทอ่มหลังคาสงูอยูใ่นพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลัง แตล่ะบา้นมกีารอนุรักษ์
รูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดัง้เดมิ โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์
เฉพาะอกีอย่างนงึคอื หมู่บา้นแห่งนี้เป็นบา้นจรงิๆทีม่คีนอยู่อาศัย และยังคงดําเนนิชวีติทํางานแบบคน
ทั่วๆไปในแถบนี้ เพยีงแตด่ว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีค่งความโบราณอสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศที่
แทจ้รงิของชนบทในประเทศญีปุ่่ นตามอัธยาศัยนําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีสุ่ด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 
จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี เกยีวโตจงึเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมของ
ญีปุ่่ นดว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นกอิอน (Gion) อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิงพรอ้มสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิ
ของคนญีปุ่่ นอย่างเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ท่านสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณนี้ได ้ถนน
เสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 



คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

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

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที) ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูก
สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก 
เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงค์แรกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 
โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สีแดงที่ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 
ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) 
โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี ้ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว 
ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) (ใช ้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละ
ทา่นมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกัน
วา่ วัดทอง เนื่องจากทีว่ัดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน้ํา ทําใหเ้กดิเป็น
เงาสะทอ้นกบัพืน้น้ําเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 
จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอเินะ (Ine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ
เมอืงเกยีวโต แต่สิง่ทีด่งึดูดใจใหนั้กทอ่งเทีย่วอยากมาเทีย่วทีน่ี่ก็คอื บา้นลักษณะแปลกตาทีเ่รยีกวา่ ฟุ
นายะ (Funaya) โดยชัน้ลา่งเป็นทา่จอดเรอื สว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยูอ่าศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่ เพื่อใหส้ามารถออกเรือจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว เพราะเมืองนี้มี
อตุสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟ ูอสิระใหท้า่นเดนิชม หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine no Funaya) ที่
มีฟุนายะเรียงตัวกันเป็นแนวโคง้รูปตัวยูไปตลอดทางมีจํานวน 230 หลังดว้ยกัน ทางรัฐบาลไดอ้อก
กฎหมายควบคุมการเปลี่ยนแปลงอาคารของอเินะใหค้งลักษณะดัง้เดมิของฟุนายะไว ้แมแ้ต่อาคาร
สรา้งใหมก่็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆ ของเดมิ ชว่ยใหรั้กษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงโอ
ซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดับ 2 
และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสามนครเคฮันชงิ 
ตัง้อยูใ่นภมูภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไมก่ีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บญัญัตรัิฐบาลญีปุ่่ น  

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 



พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ หบุเขามโินะ - นํา้ตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติ ี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- สนามบนิ
คนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนัน้นําท่านเทีย่วชม หุบเขามโินะ  (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นํา้ตกมิ
โนะ (Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขาซึง่
ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยู่ อสิระใหท้่านชม
ความงามตามอัธยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาที) นําท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี ้(Expo 
City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่
ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงาน
เวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพืน้ทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment 
of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว 
หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติ ี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้
1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักทอ่งเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไ่มซ่ํ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 
3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญ

ภัยไปกบัการต์นูตัวโปรด 
4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ



5. ANIPO สวนสนุกทีเ่ครือ่งเลน่หลายอยา่งถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกบัพอ่แมไ่ด ้ทําใหเ้ด็กๆ
ไมก่ลวัและสนุกสนานรว่มกนัไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรปูแบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิของการต์นูดัง Shaun the Sheep เด็กๆจะ

ไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เล่นกับตัวการต์ูนแกะ Shaun และหอ้ยโหนชงิชา้
เถาวลัยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสินคา้ทุกอย่างทุกประเภททั้งของญี่ปุ่ นและจาก
นานาชาตท่ัิวโลก ไม่เพยีงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมทัีง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, รา้น 
3coin ทีส่นิคา้ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 จากนัน้นําทา่นสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 
เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาท
ถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูน้ํา และสวนนชิโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของ
ปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลกต่างใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน
และชมตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ 50 นาที) ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ
(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 
600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้น
กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans 
ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณนี้ จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่น
เดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั 
23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่า้  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  
** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้

กอ่นทาํการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะ
เป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามนั  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่รอ้ง
ขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก ,์ คนขบัรถ , 1,500 บาท/ ทา่น/ ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่น หากตํา่กวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิาร
เพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวันเดนิทาง

ภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  
 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ําระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 
• เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
• หากช ําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางอเีมล ์
• สง่รายช ือ่สํารองทีน่ ัง่ ผ ูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการ เดนิทางท่องเท ีย่ วทร ปิใด , วนัท ีใ่ด , ไปกบัใครบา้ง , เบอร โ์ทร  / /  [หากไม ่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิไ์มร่ บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาด
จากการสะกดช ือ่-นามสกลุ และอ ืน่ๆ เพ ือ่ใช ใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา่ 
2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  
• กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจําที่

พกัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
พเิศษเชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจํา หรอื
คา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหต ุกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับ
คณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้ง
คา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่า่กวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศ
ในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที ่3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ

เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุา่กวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

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

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

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

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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