
 

 
 

OSAKA JAPAN ALPS 5D3N 
ซุปตารซ์ามไูร หวานเย็น 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-มถินุายน2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ไฮไลท!์!! อลัไพนร์ทูสมัผสัSnow Wall กําแพงหมิะขนาดมะหมึา 

ชมเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิหรอื ลติเต ิล้เกยีวโต ณ เมอืงทาคายามา่ 
เยีย่มชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ชมสวนสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 สวนเค็นโรคเุอ็น ณ เมอืงคานาซาวา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต แวะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั 
ถา่ยรปูเสาแดงโทรอิ ิณ ศาลเจา้จ ิง้จอกฟชูมิอินิาร ิ

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิแหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิมแหง่เมอืงโอซากา้ 
พเิศษ!!! โชวซ์ามไูร รปูหลอ่ แหง่เมอืงเกยีวโต 

FREE WIFI ON BUSมนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  



 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

16-20 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

17-21 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

18-22 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

19-23 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

20-24 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 12°C - 22°C  

21-25 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

22-26 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

23-27 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

24-28 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

25-29 เมษายน 2563 28,888.- 7,900 13°C - 24°C  

07-11 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

08-12 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

09-13 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

10-14 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

11-15 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

12-16 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

13-17 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

14-18 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

15-19 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

16-20 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

17-21 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

18-22 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

19-23 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

20-24 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 14°C - 25°C  

21-25 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

22-26 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

23-27 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

24-28 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

25-29 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

26-30 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

27-31 พฤษภาคม 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  



 

 
 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดค้วรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /เด็กอายุตํา่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรงุเทพ    สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น 

11.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนัก

กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น้ําหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

14.15น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.40 น.   ถงึเมอืงนารติะประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั

มาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่า
ฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Igaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ลติเต ิล้เกยีวโต ณ ซนัมาชซูิจ ิ- เมอืงมตัสโึม

โตะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

28 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

29 พฤษภาคม-02 มถินุายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  

30 พฤษภาคม-03 มถินุายน 2563 26,888.- 7,900 18°C - 27°C  



 

 
 

นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ ( Shirakawago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดบั The most beautiful 

village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!!หมู่บา้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็น
บา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึ

ลกัษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลงัคามุงดว้ยฟางขา้วทีทํ่ามุมชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากนั 
ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถกูสรา้งข ึน้โดยไม่ใชต้ะปู ตอ่มาในปี 1995 
องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ ทาคายามา่ ( Takayama)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขา
ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย  เป็นเมอืง

เกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่

คกึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวยสะอาด ทนัสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําทา่นเดนเลน่ 
ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ(ิSanmachisuji)ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะ
เมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอย่างด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ ( Takayama Jinya)อดตีทําหนา้ทีเ่ป็น

สาํนักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทัง่ปี 
1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดร้ับการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ี

ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และ
ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมตัสโึมโตะ (Matsumoto)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)เป็นเมอืงทีใ่หญ่

เป็นอันดบัสองของจังหวัดนากาโน่นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั   

พกัที ่ Alpico Plaza Hotelหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขือ่นคโุรเบะ– คานาซาวา่ - สวนเค็นโรคุ

เอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่ -คโุรเบะซึง่เป็น
สว่นหนึง่ของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route)โดยการนําทา่นเดนิทางสู่ สถานทีาเทยามา่ จากนัน้นําทา่น
โดยสารเคเบิล้คารล์อดภเูขาสูส่ถานบีโีจดยัระระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. นําทา่นเดนิทางสู่ สถานมีโูรโดะ

โดยรถปรับอากาศระหว่างทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นใหท้า่นไดเ้ก็บเกีย่ว
ความประทบัใจตามอัธยาศยัจากนัน้นําทา่นชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู3,015 เมตรซึง่สงูเป็นอันดบั

สองรองจากภเูขาไฟฟจูแิละยังเป็นหนึง่ในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ นตัง้แตส่มัยโบราณให ้



 

 
 

ทา่นไดเ้ก็บภาพทวิทศันอ์ันสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึง่ในวันทีท่อ้งฟ้าโปร่งสามารถ
มองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจูแิละใหท้กุทา่นไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น กําแพงหมิะสงูชนั  

(SNOW WALL)สงูกว่าสบิเมตรสมัผัสกบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็นนับเป็นอกี
ทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจเพลดิเพลนิกบัการบันทกึภาพทีป่ระทบัใจ 

***หมายเหต ุ สําหรบัความสงูตํา่ของกําแพงหมิะน ัน้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี และเนือ่งจากปญัหา

ภาวะโลกรอ้น ทําใหอ้ณุหภมูโิลกสงูขึน้เร ือ่ยๆ สง่ผลใหกํ้าแพงหมิะปีนีอ้าจจะไมส่งูมากนกัทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มก่ารนัตวีา่ในแตล่ะชว่งการเดนิทางทีล่กูคา้มาเยอืน ทา่นจะไดส้มัผสักบัความ

สงูของกําแพงหมิะ มากนอ้ยขนาดไหน อยา่งไรก็ตามคณุลกูคา้จะไดอ้ ิม่เอมกบับรรยากาศและ
เพลดิเพลนิกบัเสนห่ข์องสถานทีท่อ่งเทีย่วในทีน่ ัน้ๆ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 นําทา่นเดนิทาง ผา่นอโุมงค ์ทีล่อดใตภ้เูขาทาเทยาม่าทีม่คีวามยาว  3.6 กโิลเมตรนับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่สงู
ทีส่ดุในญีปุ่่ นจากนัน้นําทา่นโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตรสูส่ถานีคโุรเบได
ระจากนัน้นําทา่นน่ังเคเบิล้คารล์อดภเูขาจากสถานีคโุรเบะไดระไปยังสถานีคโุรเบะโกะระยะทางประมาณ  

800 เมตรซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทางทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่ก
รุนแรงมากในฤดหูนาวจากนัน้ชมเขือ่นคโุรเบะ (Kurobe Dam)ซึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น้ําทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุ

ของประเทศญีปุ่่ นจะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปีทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทศันียภาพของวงลอ้ม
เขาหมิะมคีวามสงูถงึ  186 เมตรและมคีวามกวา้งถงึ  492 เมตรซึง่ใชเ้วลาตัง้แตเ่ร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้
ประมาณ 45 ปีเฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปีโดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาวา่(Kanazawa)เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารย ะธรรมอันลํ้าคา่
ตัง้แตส่มัยเอโดะชว่งทีข่นุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการทํางานฝีมอืและ

วัฒนธรรมนําทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden)ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนทีน่่าตืน่
ตาตืน่ใจทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นพืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคเุอ็นนัน้ประกอบไปดว้ยววิทวิทศันข์องบ่อน้ําหุบเขา
อันสวยงามและบา้นหลงันอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเองความหมายของคําว่าเค็นโรคคุอืสวนทีม่ี

องคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกนัก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอัน
ยาวนาน, แหลง่น้ํา, และทศันียภาพลอ้มรอบทีส่วยงามตระการตานักทอ่งเทีย่วสามารถดืม่ดํา่และผ่อนคลาย

ไปกบับรรยากาศของสวนเค็นโรคเุอ็นทีผ่ลดัเปลีย่นมคีวามสวยงามแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะฤดกูาลได ้
จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอัธยาศยัจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปป้ิง ณ เมอืง
คานาซาว่าตามอัธยาศยั 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Toyoko Inn Kanazawaหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พเิศษ ชมโชวเ์กยีวโต ซามไูรบอยส ์ –ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- เมอืงโอ

ซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช–ิ สนามบนิคนัไซ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ เกยีวโต ( Kyoto)ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่
ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสาํคญัทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมของญีปุ่่ นดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.40 ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)บรกิารทา่นดว้ย เมนชูาบ ูแสนอรอ่ย 



 

 
 

นําทา่นสูศ่าลเจา้เฮอนั (Heian Shrine)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาที)ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถกูสรา้งขึน้
เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอผิูท้ีม่คีวามสาํคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมากเนื่องจากเป็น

จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและ
ประคโูทรอิยิักษ์สแีดงทีต่ัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล นําทา่น ชมการแสดงสดุ

พเิศษ จาก เกยีวโต ซามไูร บอยส ์(Kyoto Samurai Boys)เหลา่ซามูไรรูปหลอ่จะพากนัมาแสดงศลิปะ
การตอ่สูผ้สมผสานกบัการเตน้ พรอ้มแสง ส ีเสยีง ทีทํ่าใหก้ารโชวนั์น้ตืน่ตา เรา้ใจ มากกว่าการแสดงศลิปะ
การตอ่สู ้ทัว่ๆไปจากนัน้สู่ ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอนิาร ิ (Fushimi Inari Shrine)(ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท)ี หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกนัว่าศาลเจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตมชีือ่เสยีงโดง่ดงัจาก ประตู
โทรอิ ิ(Torii Gate)หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตวักนัจํานวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัว่ทัง้ภเูขาอนิารทิี่
ผูค้นเชือ่กนัว่าเป็นภเูขาศกัดิส์ทิธโ์ดยเทพอนิารจิะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์การเก็บเกีย่วขา้วรวมไป

ถงึพชืผลไร่นาตา่งๆและมักจะมจี ิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั
จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka)เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบั  2 และมปีระชากรมาก

เป็นอันดบั  3 ของประเทศญีปุ่่ นและยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮันชงิตัง้อยู่ในภมูภิาคคนัไซบน
เกาะฮนชเูป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น นําทา่นสูย่่านชอ้ปป้ิง ชนิไซบา
ช(ิShinsaibashi)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55นาที) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600

เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกีรา้นแฟรนไชสร์า้นเครือ่งสาํอางคร์า้นรองเทา้กระเป๋านาฬกิารา้นกาแฟรา้นอาหาร
รา้นขนมรา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศเชน่Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้เรยีกว่ามี

ทกุอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซเมอืงโอซากา้ 
ประเทศญีปุ่่ น(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ50 นาท)ี 

คํา่         อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  

23.45 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยีเอ็กซเ์ทีย่วบนิทีX่J611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิดอนเมอืง 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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



 

 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้* 

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทําการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , การเมอืง , 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศ

ญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



 

 
 

ความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลา
ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน้ํามัน  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× ค่าธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท สําหรับการยืน่รอ้งขอวี

ซา่ 
× ค่าธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึน้ตํา่ 34 ทา่นหากตํา่กว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่
เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
งดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 

20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว ้
ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา่ 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

 กรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ีม่กีารการนัตคีา่มดัจําทีพ่กั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัง้มดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 



 

 
 

หมายเหตกุรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น
รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ถา้

ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัด
จาคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
วา่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ต๋ัวเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหว่างทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ตํ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีขั่ดต่อกฎหมายและเขา้ขา่ยคุณสมบัตกิารพํานักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้
ขา่ยคุณสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ
ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจํานวน 3 ขวด 



 

 
 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา
ได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็น
หลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


