
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เทยีวครบทุกไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 

เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิและศาลเจา้จงิจอก 
เทยีวทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็น  
ชมขนัตอนการผลติวาซาบ ิทใีหญท่สีดุในญปีุ่ น 

เยอืนเมอืงแหง่สายนํา กโุจ ฮาจมินั 
สมัผสัความยงิใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปปิงจใุจ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมี และชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนีําดมืบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน ชมซากรุะ รอบเกยีวโต ฟร!ี! ยคูาตะ ทรีะลกึทา่นละ 1 ตวั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดยีว กรุป๊ไซส ์

27 มนีาคม-01 เมษายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
28 มนีาคม-02 เมษายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
29 มนีาคม-03 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 
30 มนีาคม-04 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 



 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุาํกวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานไีมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 
 

31 มนีาคม-05 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
01-06 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 
02-07 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
03-08 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
04-09 เมษายน 2562 31,888.- 8,900.- 34+1 
05-10 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
06-11 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
07-12 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 
08-13 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 36,888.- 8,900.- 34+1 
10-15 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 37,888.- 8,900.- 34+1 
11-16 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 39,888.- 8,900.- 34+1 
13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 38,888.- 8,900.- 34+1 

14-19 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1 
15-20 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1 
16-21 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1 
17-22 เมษายน 2562 31,888.- 8,900.- 34+1 
18-23 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
19-24 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
20-25 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
21-26 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
22-27 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
25-30 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 

06-11 พฤษภาคม 2562 28,888.- 8,900.- 34+1 
07-12 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
08-13 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
09-14 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
10-15 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
11-16 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
12-17 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
13-18 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
14-19 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
15-20 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
16-21 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
17-22 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
18-23 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
19-24 พฤษภาคม 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
20-25 พฤษภาคม 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
21-26 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
22-27 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
23-28 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
24-29 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
25-30 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
26-31 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

27 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
28 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 
29 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 
30 พฤษภาคม-04 มถินุายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 



วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชนั 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย
การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอนิ 

วนัทสีอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น - เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิปีุ่ น 
- ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ– นาโกยา่ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญปีุ่ น โดยเทยีวบนิท ีXJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  
(นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย)  

บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญปีุ่ น นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชวัโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สาํคญัมาก!! ประเทศญปีุ่ นไมอ่นุญาตใหน้ําอาหารสด จําพวก 
เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto) ซงึเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทสีุด คือ
ตังแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทเีต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย จากนัน นําท่าน เปลยีนเครอืงแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน 
ชุดประจําชาตญิปีุ่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรปูสวยๆ และรบั
ชุดยูคาตะกลบัเมอืงไทยเพอืเป็นของทรีะลกึ จากทางบรษัิท นําท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้
แห่งนีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดโิคเมอ ิผูท้ีมคีวามสําคัญต่อเมือง
เกียวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดทา้ยของเกียวโต โดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทตีงัอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดง
สดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนันสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีน
พธิชีงชาญปีุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การ
รับชา และการดมืชา ทกุขนัตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชา
นี ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานีอกีดว้ย   

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชกิากา้ โยชิ
มสิแุละทา่นมคีวามตังใจยกบา้นพักแหง่นใีหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากททีา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิม
เรยีกกนัวา่ วัดทอง เนืองจากทวีัดนจีะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทังหลังตังโดดเดน่อยูก่ลางนํา ทํา
ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพนืนําเบอืงหนา้ จนเกดิเป็นภาพทสีวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนงึของเมอืง
เกยีวโต จากนันสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จงิจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทคีนไทยชอบ
เรียกกันว่าศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีอืเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสี
แดงทเีรยีงตัวกันจํานวนหลายหมืนตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัวทังภเูขาอนิาร ิทผีูค้นเชอืกันว่าเป็นภเูขา
ศักดสิทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นา
ต่างๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเชน่กัน 

คาํ อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 



พกัท ี Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทสีาม เมอืงนาโกย่า - เมอืงกุโจ ฮาจมินั - เมอืงทาคายาม่า – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืง
มตัสโึมโต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสู ่เมอืงกโุจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทรูีจั้กกนัดใีนฐานะเมอืงแห่งนํา ชาวบา้นและ
วัฒนธรรมของทีนีมสี่วนใกลช้ดิกับนํามาก เป็นแหล่งนําพุธรรมชาต ิแม่นําทสีวยงาม จงึทําใหท้นีีมี
ชอืเสยีงทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมอืเดนิเล่นไปในเมอืงนีจะสังเกตเห็นไดว้่ามีทางนําไหลผ่านทัวทัง
เมอืง รวมกนัอยูบ่รเิวณน ีอสิระใหท้านชมเมอืงกโุจ (Gujo Town) ตามอธัยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิ
กบัการชม พพิธิภณัฑเ์ล็กๆ แกลเลอร ีวัด ศาลเจา้ อกีทังยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่ง เรยีกไดว้่า
แหล่งท่องเทยีวนีมคีรบทังสายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถานททีอ่งเทยีงบางแหง่อาจมี
คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเตลิเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ยีังคงอนุรักษ์ไวซ้งึอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขนึดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทคีกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเกา่ทาคายาม่าท ีซนัมาชซิูจ ิ(Sanmashi Suji) ย่านเมอืงเกา่ทอีนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมอื 
300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที
เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑ์ใหป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทามทิไีดรั้บการ
บํารุงรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทจัีดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผน
ทภีูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่รวมคา่เขา้ จา่ยเพมิประมาณ 430 เยน/
ทา่น) นําท่านสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทเีป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญปีุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทมีรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan 
และเป็นเมอืงมรดกโลกทมีชีอืเสยีงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนา
โบราณทมีอีายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซงึเป็นการบ่งบอกถงึ
ลักษณะ รูปแบบของบา้นทมีหีลงัคามงุดว้ยฟางขา้วททํีามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทปีระนมเขา้
หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทังหลังถูกสรา้งขนึโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มา
ในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขนึทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้ 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 



พกัท ี Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทสี ี เมอืงนากาโน ่– สวนลงิจโิกคดุาน ิ– ไรว่าซาบไิดโอะ -  มติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนา
งาชมิะ – เมอืงองิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(Nagano) เป็นจังหวัดในภมูภิาค Chubu ภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู 
ทําใหม้อีากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างทสีดุ ไดช้อืว่าเป็นหลังคาแห่งญปีุ่ น 
เนืองจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนันนําท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani 
Monkey Park) ตังอยู่ท่ามกลาง หุบเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็น
นําพุรอ้นธรรมชาตทิีลงิป่าลงมาอาบนํา และเป็นทีอยู่อาศัยของลงิหมิะชนิดนีอกีดว้ย ภายในพืนที
สวนสาธารณะ มสีระวา่ยนําทสีรา้งขนึสําหรับเจา้ลงิทังหลาย ซงึจากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 
5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทไีปยังสระนํา โดยพวกมันจะจับ
กลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มีความคุน้เคยกับมนุษย์ อสิระใหท้่านชมความน่ารักของลงิแช่ออนเซนใน
อริยิาบถตา่งๆ ตามอธัยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด  

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบทิใีหญ่ทสีดุในญปีุ่ น สัมผัสขนัตอน
การผลติ ททีางไรพ่ถิพีถัินมากๆ กวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึผูบ้รโิภคได ้ไร่แห่งนีนับไดว้่าเป็นอกี
หนึงแหล่งท่องเทยีวธรรมชาตสิายไร่ทใีครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจ ดว้ยทําเลทตัีงการททีางไร่ใช ้
นําบรสิทุธจิากลําธารทไีหลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนอื ซงึชว่งเวลาทเีหมาะสมในการปลูกคอืเดอืน
พฤษภาคมถงึเดอืนตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบแิลว้ ยังมีรา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดให ้
นักทอ่งเทยีวไดเ้ลอืกซอืผลติภณัฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซา
บ ิแกงกะหรวีาซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ินําสลดัรสวาซาบ ิเบยีรท์ทีําจากวาซาบ ินําวาซาบ ิไอศกรมีรสวา
ซาบ ิช็อกโกแลตรสวาซาบ ิและอนืๆอกีมากมาย อสิระตามอัธยาศัย จากนัน อสิระใหท้่านชอ้ปปิง ณ 
มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชมิะ Mitsui Outlet Park – Just Dream 
Nagashima เอาทเ์ล็ตมอลลท์มีจํีานวนรา้นคา้มากทสีุดในญีปุ่ น สนิคา้ทนีีจําหน่ายในราคาลด 30 – 
70% จากราคาปกต ิทนีีมศีูนยอ์าหารและลานกจิกรรมอยู่หลายจุดเหมอืนกับเป็นธมีพาร์คแห่งหนึง 
อสิระใหท้่านไดห้าของถกูใจเป็นของฝาก ของทรีะลกึ ในราคาสดุคุม้ตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร
นําทา่นเดนิทางกลับสูท่พัีก 

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Ueno Frex Iga Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้ เมอืงองิะ – เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ปซติ ี- ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็น
หนงึในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชนั ตัวปราสาท
ถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํา และสวนนชิโินมารุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 
600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทโีดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่
นจีะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทสีวยงามเป็นอยา่งยงิ  



เทยีง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านชอ้ปปิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ทเีทยีวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความ
บันเทงิทยีงิใหญ่ทสีุดแห่งหนงึของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติเีป็นสว่นหนึงของสวนสาธารณะทสีรา้ง
ขนึเพือระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปี 1970 ตังอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนือที
ทังหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีหง่นมีแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับ
กจิกรรมต่างๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถา่ยรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดังน ี

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเทยีวไดส้มัผสักับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาอังกฤษในรูปแบบทไีมซ่ําใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทังอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญีปุ่ น ทจีะทําใหคุ้ณหลงใหลและ
ผจญภยัไปกบัการตู์นตัวโปรด 

4. Orbi สถานทแีห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

อสิระชอ้ปปิงย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงแห่งนีมคีวามยาวประมาณ 600 
เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรทีแบรนดท์ังญปีุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทตีอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณน ี

คาํ         อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 

ทพีกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทหีา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั



จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทพัีกตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายนืรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจากทางญปีุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทยสาํหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญปีุ่ นประกาศใหย้นืวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพมิ 2,000 บาท สําหรับการยนื

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 

 

เดนิทางขนึตํา 34 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลือนการเดินทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ล่วงหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจาํทา่นละ 17,000 บาท ภายหลงัจากททีา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทวัรเ์ตม็จํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่าํระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่

 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงอืนไข 

 เมอืทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทงัหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทไีด ้
ระบไุวท้งัหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่สาํเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

เนอืงจากเป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ รวมถงึ เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 



 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพอืยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น* ดงัตอ่ไปน ี

1. ตวัเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สงิทยีนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชอื ทอียู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น (สาํหรบักรณกีารเขา้ประเทศญปีุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขีดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสนั 
3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
6. เมอืท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด  
7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ ปลอด

บหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทงันขีนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเรมิในวันท ี2 ของการเดนิทาง ถงึวันท ี3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวญปีุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญปีุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มอิาจ
เพมิเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนันๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 


