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Oh Ho!!! Osaka โอซากา้ ทาคายามา่ เกยีวโต นารา 5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA X บนิตรงสูค่นัไซ (โอซากา้) 
เครื:องลาํใหญ ่AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที:น ั:ง นํ Fาหนกักระเป๋า 20 KG  

โปรสดุคุม้!!! ราคาเร ิ:ม 25,900 บาท พกัโอซากา้ 1คนื โอกากหิรอืนาโกยา่ 2คนื 
เยอืนอดตีเมอืงหลวง เกยีวโต เที:ยววดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จ ิFงจอก) 
นารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝงูกวาง เที:ยววดัโทไดจ ิวดัหลวงพอ่โตแหง่นารา ชมสวนกวางเมอืงนารา 
ชริาคาวาโกะ เมอืงแหง่หมูบ่า้นมรดกโลก หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆในหบุเขาเสน้ทางระหวา่งทาคายามา่ และ คานาซาวา่ 
ทาคายามา่ เมอืงประวตัศิาสตรท์ี:โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาต ิชมบรรยากาศยอ้นยคุสมยัเอโดะ ซนัมาชซูิจ ิ 
โอซากา้ เมอืงเศรษฐกจิและทอ่งเที:ยวยอดฮติ ชมปราสาทโอซากา้ ชอ้ปปิF งชนิไซบาช ิ

พเิศษ !!! ทานบฟุเฟ่ต ์YAKINIKU BBQ ไมอ่ ัFน + บฟุเฟ่ตช์าบ ูชาบ ูไมอ่ ัFน 
 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีงพกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดี:ยวเพิ:ม ที:น ั:ง หมายเหต ุ

13-17 ก.พ. 61 26,900  
 
 
 

เด็กทารกไมเ่กนิ2ขวบ (Infant) 
ราคา 7,000บาท 

 
 
 

8,500 34  

17-21 ก.พ. 61 25,900 8,500 34  

21 – 25 ก.พ. 61 25,900 8,500 34  

22 – 26 ก.พ. 61 26,900 8,500 34  

24 – 28 ก.พ. 61 26,900 8,500 34  

28ก.พ. – 4 ม.ีค. 61 27,900 8,500 34  

1 – 5 ม.ีค. 61 26,900 8,500 34  



7 – 11 ม.ีค. 61 26,900  
 
 
 

8,500 34  

8 – 12 ม.ีค. 61 26,900 8,500 34  

14 – 18 ม.ีค. 61  27,900 8,500 34  

15 – 19 ม.ีค. 61  27,900 8,500 34  

17 – 21 ม.ีค. 61 27,900  8,500 34  

20  - 24 ม.ีค. 61 28,900  8,500 34  

วนัแรก กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง 
 
22.00น. �พรอ้มกนัที:ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัFน3 ประต6ู เคานเ์ตอร4์

สายการบนิ THAI AIR ASIA X เจา้หนา้ที:ใหก้ารตอ้นรบั และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึFน
เครื:อง 

 
วนัที:สอง สนามบนิคนัไซ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– โอกาก ิ
                 � อาหารเที:ยง (ชาบชูาบ ูบฟุเฟ่ต)์, เย็น (BBQ Yakiniku)    
 
01.15น.  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญี:ปุ่ น โดยสายการบนิ THAI 

AIR ASIA X เที:ยวบนิที: XJ612  
 (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารเครื:องดื:มบนเครื:อง บนเครื:องมจีําหนา่ย) 
   
08.40น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั�วโมง กรณุาปรับเวลาของทา่นเพื�อความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สําคญั!!! ประเทศญี�ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้า อาหาร
สด จําพวก เนื3อสตัว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจับและปรับ รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิ
สว่นตัว นําทา่นขึ3นรถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงที�อยูท่างทศิตะวันออกของเมอืงโอ
ซากา้ ดว้ยระยะทางประมาณ35 กโิลเมตร “Nara” มาจากภาษาญี�ปุ่ นคําว่า “Narasu” แปลว่าทําใหแ้บนราบ 
เนื�องจากพื3นที�ของเมอืง Nara ตั 3งอยูบ่นที�ราบเมอืงนารา เคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของญี�ปุ่ นมากอ่นในปี ค.ศ. 710-
784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลี�ยนเป็นเกยีวโตในภายหลัง)กวางเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงนารา เนื�องจากชาวนารา
มคีวามเชื�อวา่กวางเป็นสตัวรั์บใชเ้ทพเจา้ ปัจจบุนัเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทั 3งเมอืง ไมว่่าจะเป็นศาลเจา้ 
วัด หรอืตามทอ้งถนน นําท่านไปชม วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดใหญ่แห่งทศิตะวันออก ถอืเป็นโบราณสถานที�มี
ความเกา่แก่และสําคัญที�สุดแห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ นและยังถอืว่าเป็นวัดที�มนัีกท่องเที�ยวมาเยอืนมากที�สุดใน
นารา สรา้งขึ3นเมื�อปี ค.ศ.752 ในชว่งที�พระพุทธศาสนาเจรญิรุ่งเรอืงจ นถงึขดีสดุ สิ�งกอ่สรา้งที�สําคัญของวัดนี3คอื
วหิารไมห้ลังใหญ่ ไดบทุส ึซึ�งเป็นที�ประดษิฐานองคห์ลวงพ่อโต (ไดบทุส)ึ ว่ากันว่าเป็นอาคารไมท้ี�ใหญ่ที�สดุใน
โลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 187 ฟตุ แมว้่าวหิารไมท้ี�เห็นในปัจจุบันนี3มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของ
วหิารหลังเดมิที�เคยถกูไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก่็ยังคงมคีวามยิ�งใหญ่จนไดรั้บการขึ3นทะเบยีนเป็นมรดกโลก 
ดา้นหนา้บรเิวณวัดจะเป็นสวนกวาง ซึ�งจะมกีวางออกมาเดนิ ใหนั้กท่องเที�ยวไดถ้่ายรูปและซื3ออาหารใหก้นิ  จน
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปเกยีวโต  

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืFอที:1) เมนชูาบชูาบ ูบฟุเฟ่ต ์
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย เดนิทางถงึเกยีวโต นําทา่นชม  วดัคนิคะคจุ ิหรอืที�คนไทยนยิมเรยีกกันว่าวดัทอง เนื�องจากวัดนี3มอีาคารหลัก

เป็นสทีองทั 3งหลัง และเป็นวัดที�ดังวดัหนึ�งในญี�ปุ่ น หากมาเที�ยวเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าที�วัดนี3ถอืวา่ยงัไมม่าถงึเกยีวโต 
สองชั 3นบนเป็นสทีอง มสีระนํ3าขนาดใหญ่ตดิกับวัด และยังเป็นวัด (ปราสาท) ในการ์ตูนเรื�องอคิควิซัง ทําให ้
นักทอ่งเที�ยวนยิมมาเที�ยว มาชมความสวยงาม และถ่ายรูปที�วัดนี3 วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดนกิายเซน มี
ชื�ออกีชื�อหนึ�งวา่โรคอุงจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรกนั3นสรา้งขึ3นเพื�อเป็นที�อาศัยหลังสละราชสมบัตขิองโชกนุอะชคิา
กะ (Ashikaga Yoshimitsu) และเปลี�ยนมาเป็นวัดนกิายเซนในภายหลัง หลังจากที�โชกนุไดเ้สยีชวีติลงแลว้อาคาร
ของวัดทอง เคยเสยีหายจากไฟไหมใ้นชว่งสงครามมาหลายครั3ง แตก่็มกีารสรา้งใหมต่ลอด ไฟไหมค้รั 3งล่าสดุในปี 
ค.ศ. 1950 จากฝีมอืของพระที�คลั�งในความงามของวัดทอง จนตอ้งการเผาตัวเองไปพรอ้มกับวัด ตัววัดที�เห็นใน
ปัจจบุนัสรา้งขึ3นใหมใ่นปี ค.ศ. 1955 วหิารทองนั3นนับวา่เป็นจดุที�ดงึดดูใจผูท้ี�มาพบเห็นเป็นที�สดุ เป็นอาคาร 3 ชั 3น 
ตั 3งตระหง่านดว้ยความสูง 12.8 เมตร กวา้ง 10 เมตร และ ยาว 15.2 เมตร แต่ละชั 3นมรีูปแบบสถาปัตยกรรมที�
ตา่งกนัไป ชั 3นแรกของวหิาร เรยีกว่า ‘โฮซยุอนิ’ ตกแต่งสไตลช์นิเดน-ซคููร ิเป็น
หอ้งโถงขนาดใหญแ่ละมรีะเบยีงไมล้อ้มรอบแบบพระราชวังสมัยนั3น พื3นที�สว่นนี3 
ใชเ้ป็นสว่นตอ้นรับแขกสําคญั ชั 3นที� 2 ถกูออกแบบในสไตลบ์า้นของซามไูร หรอื
เรยีกว่า ‘โชฮอนโด’ ซึ�ง โชกนุจะใชเ้ป็นที�ประชมุ หรอืพบปะกับแขกผูม้เีกยีรต ิ
ผนังของหอ้งตกแต่งดว้ย ภาพวาดของ คาโน่ มาซาโนบุ ในยุค 1434-1530 



สําหรับชั 3นที� 3 เรยีกว่า ‘คูเคยีวโช’ เป็นรูปแบบวัดนกิายเซน มพีื3นที�เพยีง 23 ตารางฟตุ ซึ�งเป็นที�ที�ท่านโชกนุใช ้
พบปะกับเพื�อนสนทิเพื�อดื�มนํ3า ชา การตกแต่งของชั 3นนี3 ไดรั้บอทิธพิลมาจากศลิปะของจนี มขีอบหนา้ต่างเป็นรูป 
ระฆงั มพีระพทุธรปู 3 องคป์ระทับอยู ่อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั3นนําท่านเดนิทางไปชม ศาลเจา้
ฟูชมิ ิอนิาร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตูสีแดงที�เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจา้ ที�มีมากกว่ารอ้ยตน้ทอดตัวยาวตาม
เสน้ทางของไหล่เขาลดหลั�นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รื�อง MEMORIES 
OF GEISHAที�ซายูร ินางเอกของเรื�องวิ�งลอดซุม้ประตูเพื�อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  จน
สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่กฟิู เมอืงโอกาก ิ

เย็น �รบัประทานอาหารคํ:า ณ ภตัตาคาร (มืFอที:2)  
                  เมน ูBBQ YAKINIKU 

      �ที:พกั:  Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 (อาจมกีารปรบัเปลี:ยนพกัเมอืงใกลเ้คยีงเชน่ นาโกยา่ กฟิ)ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที:สาม  โอกาก ิ- รา้นซนัชู Hamonoyasan – หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- โอกาก ิ–  
                   ชอ้ปปิF งเอออน พลาซา่                       � อาหารเชา้,เที:ยง 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืFอที:3 ) 
 นําท่านแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานที:ที:ผลติมดีไดค้มสุด ๆ อกีทั 3งยังเป็นเมอืงที�มชี ื�อเสยีง

เรื�องการตดีาบญี:ปุ่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรับที�รา้นซนัชนูี3มเีครื�องใชข้องมคีมต่าง ๆ มากมายกว่า 3,000 ช ิ3น ไมว่่า
จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตัดแต่งกิ�งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอืมดีสําหรับทําครัวหลากหลาย
รูปแบบที�ชว่ยใหก้ารเตรยีมวัตถุดบิของคุณง่ายยิ�งขึ3น นอกจากนี3ยังมดีาบญี�ปุ่ น ขนมและเครื�องดื�มเย็น ๆ จําหน่าย
อกีดว้ย อกีสิ�งหนึ�งพลาดไมไ่ดเ้มื�อมารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบวชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคม ๆ ที�ฟันฉับ
เดยีวตน้ไผ่ก็ขาดเป็น 2 ท่อน จนสมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ที�ยังคง
อนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี�ปุ่ นขนานแทด้ั 3งเดมิ และยงัไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 
1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ
รองรับหมิะที�ตกหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลังคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น
สไตล ์นี3วา่ กสัโช และมผีูค้นจากทั�วทกุมมุโลกหลั�งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่�ากวา่ 680,000 คน 

 

เที:ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มืFอที:4) แบบSetญี:ปุ่ น 
บา่ย นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ที:วา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซึ�งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืง

ทาคายาม่า เป็นที�ทํางานและที�อยู่อาศัยของผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง
ของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ จากนั3นนําท่านเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนั
มาชซูิจ ิซึ�งเป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มยัเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ที�ยงัอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอยา่งด ีอสิระใหทุ้ก
ทา่นไดเ้ดนิเที�ยวและชื�นชมกบัทัศนยีภาพเมอืงเกา่ซึ�งเต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้น
ผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามโิสะฯลฯ พรอ้มทั 3งเลอืกซื3อของที�ระลกึพื3นเมอืงเฉพาะถิ�น เชน่ ซารุโบะโบะ 
หรอื ตุ๊กตาทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึ�งถอืวา่เป็นสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงทาคายามา่ และเป็นสนิคา้ยอดนยิม 
เพราะแฝงไปดว้ยความเชื�อเกี�ยวกบัโชคลางของชาวญี�ปุ่ นอกีดว้ย และเก็บเกี�ยวบรรยากาศอนัน่าประทับใจมากมาย 
ทา่นยงัสามารถลองลิ3มชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับเมอืงโอกาก ินําทา่น
ไปชอ้ปปิF งที:หา้งเออนพลาซ่า (อสิระอาหารคํ�าตามอัธยาศัย) ใหท้่านไดเ้ลอืกซื3อสนิคา้เป็นของฝากและเลอืก
ทานอาหารจากรา้นอรอ่ยตา่งๆตามอธัยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 

 �ที:พกั:  Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 (อาจมกีารปรบัเปลี:ยนพกัเมอืงใกลเ้คยีงเชน่ นาโกยา่ กฟิ)ุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที:ส ี: โอกาก ิ- โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - หา้ง DOTON PLAZA – ชอ้ปปิF งชนิไชบาช ิ 
                  � อาหารเชา้ 
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืFอที: 5) 
 นําท่านขึ3นรถปรับอากาศเดนิทางสู่เมอืงโอซากา้ เดนิทางไป ปราสาทโอซากา้ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ

เมืองโอซากา้ สรา้งขึ3นเป็นครั 3งแรกบนบริเวณที�เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื�อปี ค.ศ.1583 โดย
ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครั 3งแรกหอคอย
ประสาทหรอืสว่นที�เรยีกว่า Tenshukakuแลว้เสร็จลงสองปีต่อมา  แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปี
ค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถูกฆา่ลา้งโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงย่อยยับ ต่อมาไดรั้บการบรูณะใหมใ่น  
สมัย Tokugawa แต่น่าเสยีดายที�ในปี ค.ศ.1665 ไดถู้กฟ้าฝ่าเสยีหายทั 3งหมด กอ่นจะทําการบรูณะขึ3นมาใหมอ่กี
ครั 3งและถูกประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจุบันสูง 55 เมตร ม ี5 ส่วน 8 ชั 3น
เครื�องประดับหลังคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสอีร่ามสวยงามบนหอคอยชั 3น 8 
ของ Tenshukakuท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซากา้ไดอ้ย่างชัดเจนในแต่ละปีจะมี
นักทอ่งเที�ยวจากทั 3งในและนอกประเทศมาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก)  

เที:ยง นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นชนิไซบาช ิซึ�งเป็นแหลง่ชอ้ปปิ3งชื�อดังของนครโอซากา้ นําทา่นไปชอ้ปปิ3งที�หา้ง DOTON 
PLAZA พบกับสนิคา้ราคาพเิศษ แลว้นําท่านไปชอ้ปปปิ3งที�ยา่นชนิไชบาช ิม ีทังรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมัยปะปน
กนั มสีนิคา้มากมายทั 3งถกูและแพง ทั 3งสนิคา้แฟชั�นลา่สดุขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และ
เกมสร์ุ่นใหมล่่าสุดและตื�นตากับลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ที�ดูจะสนุกสนานและมสีสีันมากกว่าทางฝั�ง
โตเกยีว รวมทั 3งรา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บภาพเป็นที�ระลกึกับ  จุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เชน่ ปยูักษ์ หนา้
ภตัตาคารขาปยูกัษ์ และสญัลักษณ์เดน่ของยา่นนี3คอื ตกึรปูเครื:องหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงั
จากญี�ปุ่ นนั�นเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป ผลติภณัฑใ์หม่ๆ จากดสินยี ์และ ยา่นเกา่แก ่อยา่งถนนโดทงบรุ ิซึ�งทา่น
สามารถลิ3มลองขนม หรืออาหารขึ3นชื�อ ของนครโอซากา้ ทั 3งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกนัตลอดทั 3งวัน นอกจากนี3ในยา่นนี3ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื�อเสยีง อยา่งหา้งไดมารู หา้งโซ
โก ้หรอืจะเป็นทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื3อเลอืกหาอกีดว้ย 

 อาหารมืFอเที:ยงและเย็นอสิระตามอธัยาศยั จากน ัFนนําทา่นเดนิทางสูท่ ี:พกั 

 �ที:พกั:  N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 (ชื�อโรงแรมที�ทา่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที:หา้ ทา่อากาศยาคนัไซ - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                  
                    � อาหารเชา้  
 
เชา้ �รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที:พกั (มืFอที:6) 

หลงัทานอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพื:อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 
09.55 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  THAI AIR ASIA X เที:ยวบนิที: XJ613  
 (คา่ทวัรไ์มร่วมอาหารเครื:องดื:มบนเครื:อง บนเครื:องมจีําหนา่ย) 
13.55น.   เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

 
************************************** 

 
หมายเหต ุ:  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
การจราจรช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุดของญี:ปุ่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลี:ยน
โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพื:อใหท้า่นทอ่งเที:ยวไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันํา
เที:ยวญี:ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี:ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั:วโมง มอิาจเพิ:มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิ{ในการปรบัเปลี:ยนเวลาท่องเที:ยวตามสถานที:ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
กรณีอตัราแลกเปลี:ยนเงนิเยนปรบัสงูขึFน บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิารเพิ:มขึFนโดยจะแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 
 
ประกาศสําคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยวเทา่น ัFน คา่ทวัรท์ ี:จา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชําระแบบจา่ย
ชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานที:ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัFนหาก
ทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืง
จากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี:ปุ่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัFงคา่ต ั~ว
เครื:องบนิใหแ้กท่า่น 



เงื:อนไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัFงนีFจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึFนไป กรณีไมถ่งึ  

- ขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 
- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิทที�มโีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 
- หรอืเลื�อน หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีที:ลูกคา้ตอ้งออกต ั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที:ของบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัFง มฉิะน ัFนทาง 
    บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัFงสิFน  
3.การชําระคา่บรกิารชําระเงนิคา่จองทัวรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20วัน  
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั3นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและ
เขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื**  
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
เนื�องจากเป็นราคาตัrวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรช์ําระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 3งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิs ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดั
จาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ3น  
อตัราคา่บรกิารนีF�รวม 
1. � คา่ตัrวโดยสารเครื�องบนิไป-กลับชั 3นประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
ที�นั�งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุี�นั�งได ้
การอพัเกรดที�นั�ง สามารถอพัเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat  สําหรับที�นั�งBusiness/Premium ตัrวกรุ๊ปทวัรไ์มส่ามารถอพัที�นั�งได ้ 
 
ที:น ั:ง Hot Seat ราคา3,000 บาท/เที:ยว 
เป็นที�นั�งที�มพีื3นที�วา่งที�มากกวา่ที�นั�งมาตรฐาน ดว้ยพื3นที�วางขาที�กวา้งเป็นพเิศษ มพีื3นที�พอที�จะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ท ี:น ั:งพรเีมี:ยม ที:น ั:ง Hot Seat ที:น ั:งมาตรฐาน โซนปลอดเสยีง ประตทูางออก ที:น ั:งทารก หอ้งนํ Fา 

2. �คา่ที�พักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 
3. �คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. �เจา้หนา้ที�บรษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. � คา่นํ Fาหนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครื:องที�สายการบนิ Thai Air Asia X กําหนดทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 
สมัภาระถอืขึFนเครื:องไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกนัวนิาศภยัเครื�องบนิตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิที�มกีารเรยีกเก็บ  
**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซื3อนํ3าหนักเพิ�ม กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วันเทา่นั3นพรอ้มชําระคา่นํ3าหนัก** 

- ซื3อนําหนักเพิ�ม 5 กก. ชําระเพิ�ม 600  บาท /เพิ�ม10กก. ชําระเพิ�ม 1,000 บาท 
- เพิ�ม20กก. ชําระเพิ�ม 2,000 บาท  

6. ค่าประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส ั:งซืFอประกนัสุขภาพ
เพิ:มได ้
อตัราคา่บรกิารนีF⌧ไมร่วม 
1. ⌧คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ⌧คา่ใชจ้า่ยอื�นๆที�นอกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครื�องดื�มคา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 
3. ⌧คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. ⌧คา่ภาษีนํ3ามนัที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัrวเครื�องบนิ 
5. ⌧คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
6. ⌧คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม  
7. ⌧คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สําหรบักรุป๊ที:มหีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในบรกิาร 
 



 
รายละเอยีดเกี�ยวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทย 
(เอกสารที�จะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัFนในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ัFนตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพื:อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีF 
1.ตัrวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ3นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร 
เครดติ เป็นตน้) 
3.ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่�ากวา่ 6 เดอืน 
 2.กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั 3น 
 3.ในขั 3นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
 4.เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม ่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัFงหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมื:อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัFงหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงื:อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัFงหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ{ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึFนในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิsการเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั 3งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั 3งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�
ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 10วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น 
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ3าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง รวมจํานวน3ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10-12ชั�วโมง อาทเิชน่ เริ�มงาน
เวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวันนั3น มอิาจเพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทั 3งนี3ข ึ3นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั3นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิsในการปรับเปลี�ยนเวลาท่องเที�ยวตามสถานที�ใน
โปรแกรมการเดนิทาง 
16. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที�ยว 
ตามพ.ร.บ. การท่องเที�ยว เท่านั3น ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื�อนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อท่านชําระเงนิค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื3อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได ้จากบริษัท ประกันทั�วไป และควรศึกษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 
17. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดย
ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น 
18. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน



รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 


