
 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N  
ซุปตาร ์เซเลบ กโิมโน 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม-มถินุายน 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

เที1ยวครบทกุไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 
เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคจุ ิและศาลเจา้จ ิ<งจอก 

เที1ยวทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
ชมความนา่รกั ของลงิภเูขา แชอ่อนเซ็น  

ชมข ั<นตอนการผลติวาซาบ ิที1ใหญท่ี1สดุในญี1ปุ่ น 
เยอืนเมอืงแหง่สายนํ<า กโุจ ฮาจมินั 

สมัผสัความยิ1งใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  
ชอ้ปปิ< งจใุจ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมี และชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนํี<าดื1มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน ชมซากรุะ รอบเกยีวโต ฟร!ี! ยคูาตะ ที1ระลกึทา่นละ 1 ตวั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี1ยว 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 
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 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื1องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ1ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานี<ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี1ปุ่ น - เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี1ปุ่ น - ศาล
เจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญี1ปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ– นาโกยา่ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ612 



 

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื1องดื1มบนเครื1อง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี1ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาที1ญี1ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ั1วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี1ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื<อสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสดุ คอืตั �งแต่ปี
ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย จากนั�น นําท่าน เปลี1ยนเครื1องแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี1ปุ่ น 
พเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรูปสวยๆ และรบัชุดยูคาตะกลบัเมอืงไทย
เพื1อเป็นของที1ระลกึ จากทางบรษัิท นําท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แห่งนี�นั �นถูกสรา้งขึ�นเพือใหร้ะลกึถงึ
จักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิPโคเมอ ิผูท้ีมคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงค์
แรกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษ์
สแีดงทีตั �งอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิ
ของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญี1ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอน
มากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและ
สวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชง
ชานี�อกีดว้ย   

เที1ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพือใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละ
ท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า 
วัดทอง เนืองจากทีวัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงา
สะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีสวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึงของเมอืงเกยีวโต จากนั�นสู่ 
ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ<งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีคนไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็น
ศาลเจา้ชนิโต มชีือเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเรยีงตัวกันจํานวนหลายหมืน
ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ัวทั �งภเูขาอนิาร ิทีผูค้นเชือกนัวา่เป็นภเูขาศักดิPสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของ
ความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมกัจะมจีิ�งจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถ
พบเห็นรปูปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กนั 

คํ1า อสิระรบัประทานอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 

พกัที1 Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1สาม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกุโจ ฮาจมินั - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงมตัสโึม
โต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 เดนิทางสู่ เมอืงกุโจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทีรูจั้กกันดีในฐานะเมืองแห่งนํ�า ชาวบา้นและ
วัฒนธรรมของทีนีมสีว่นใกลช้ดิกับนํ�ามาก เป็นแหล่งนํ�าพุธรรมชาต ิแมนํ่�าทีสวยงาม จงึทําใหท้ีนีมชี ือเสยีง
ทางดา้นออนเซ็นดว้ย เมือเดนิเล่นไปในเมอืงนี�จะสังเกตเห็นไดว้่ามทีางนํ�าไหลผ่านทัวทั �งเมอืง รวมกันอยู่
บรเิวณนี� อสิระใหท้านชมเมอืงกโุจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชม พพิธิภัณฑ์
เล็กๆ แกลเลอรี วัด ศาลเจา้ อกีทั �งยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่ง เรยีกไดว้่าแหล่งท่องเทียวนีมคีรบทั �ง
สายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม (สถานที1ทอ่งเที1ยงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ1มเตมิ ราคาไมร่วม
กบัคา่ทวัร)์ 

เที1ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 เดนิทางสู่ ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูก
ขนานนามไวว้่าเป็น ลติเต ิ<ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเก่าแก่ทียังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึงอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญีปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ 
บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีคกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวย
สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ นําท่านเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที 
ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) ยา่นเมอืงเกา่ทีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่น
ชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจํา
ภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็น
พพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามทิีไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจัดแสดง
ขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่
รวมคา่เขา้ จา่ยเพิ1มประมาณ 430 เยน/ทา่น) นําท่านสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเป็น
มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีมรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most 
beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีมีชือเสียงแห่งหนึง HILIGHT!!! หมู่บา้น
แบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมอีายมุากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” 
ซึงเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีมหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสอง
มอืทีประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถกูสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ู
ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโต ้ 

คํ1า         อสิระรบัประทานอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 

พกัที1 Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1ส ี1  เมอืงนากาโน ่– สวนลงิจโิกคดุาน ิ– ไรว่าซาบไิดโอะ -  มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชมิะ 
– เมอืงองิะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(Nagano) เป็นจังหวัดในภูมภิาค Chubu ภูมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสงู ทํา
ใหม้อีากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิยา่งทีสดุ ไดช้ือว่าเป็นหลังคาแห่งญีปุ่ น เนืองจาก
ถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ สวนลงิจโิกคุดาน ิ(Jigokudani Monkey Park) 
ตั �งอยูท่่ามกลาง หุบเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นนํ�าพุรอ้นธรรมชาตทิีลงิป่า
ลงมาอาบนํ�า และเป็นทีอยูอ่าศัยของลงิหมิะชนดินี�อกีดว้ย ภายในพื�นทีสวนสาธารณะ มสีระวา่ยนํ�าทีสรา้งขึ�น
สําหรับเจา้ลงิทั �งหลาย ซึงจากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ท่านจะพบเห็นลงิตลอด
สองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไปยังสระนํ�า โดยพวกมันจะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์
อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนในอริยิาบถตา่งๆ ตามอธัยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไป
จบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด  

เที1ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไรว่าซาบทิีใหญท่ีสดุในญีปุ่ น สมัผัสขั �นตอนการผลติ 
ทีทางไร่พถิีพถิันมากๆ กว่าจะไดเ้จา้วาซาบสิ่งตรงมาถงึผูบ้รโิภคได ้ไร่แห่งนี�นับไดว้่าเป็นอกีหนึงแหล่ง
ท่องเทียวธรรมชาตสิายไร่ทีใครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจ ดว้ยทําเลทีตั �งการทีทางไร่ใชนํ้�าบรสิทุธิPจากลํา
ธารทีไหลมาจากเทอืกเขาทางทศิเหนือ ซึงช่วงเวลาทีเหมาะสมในการปลูกคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืน
ตุลาคม ภายในนอกจากไร่วาซาบแิลว้ ยังมรีา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กท่องเทียวไดเ้ลอืกซื�อ
ผลติภณัฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไมว่า่จะเป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรีวาซาบ ิไสก้รอกวา
ซาบ ินํ�าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ีทําจากวาซาบ ินํ�าวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิช็อกโกแลตรสวาซาบ ิและอืนๆ
อกีมากมาย อสิระตามอธัยาศยั จากนั�น อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�ง ณ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชิ
มะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาท์เล็ตมอลล์ทีมีจํานวนรา้นคา้มากทีสุดใน
ญีปุ่ น สนิคา้ทีนีจําหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกต ิทีนีมศีนูยอ์าหารและลานกจิกรรมอยูห่ลายจุด
เหมอืนกับเป็นธมีพารค์แห่งหนึง อสิระใหท้่านไดห้าของถูกใจเป็นของฝาก ของทีระลกึ ในราคาสดุคุม้ตาม
อธัยาศัย ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพัก 

คํ1า         อสิระรบัประทานอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 

ที1พกั  Ueno Frex Iga Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัที1หา้ เมอืงองิะ – เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ปซติี< - ชอ้ปปิ< งชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึงใน
แลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบ



 

 

 

 

 

 

 

 

ดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํ�า และสวนนชิโินมารุซ ึงอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 ตน้ ในชว่ง
เดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากุระที1โดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแห่งนี<จะมองเห็นภาพ
ปราสาทโอซากา้ที1สวยงามเป็นอยา่งยิ1ง  

เที1ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี< (Expo City) ทีเทียวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที
ย ิงใหญ่ทีสดุแห่งหนึงของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึงของสวนสาธารณะทีสรา้งขึ�นเพือระลกึถงึ
งานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจัดขึ�นเมือปี 1970 ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อทีทั �งหมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื�นทีแห่งนี�มแีหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of 
playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทั �งชอ้ปปิ� ง กนิขา้ว หรือ
แมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

  เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์ <า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเทียวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่ น ทีจะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภยัไป
กบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 อสิระชอ้ปปิ�งย่าน ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ�งแห่งนี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรีทแบรนด์ทั �งญีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 
เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� 

คํ1า         อสิระรบัประทานอาหารคํ1าตามอธัยาศยั 

ที1พกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

วนัที1หา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที1ยวบนิที1 XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื1องดื1มบนเครื1อง** 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที1ไมเ่อาต ั�วเครื1องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั<งนี<เพื1อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื1องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที1ยวญี1ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี1ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั1วโมง มอิาจเพิ1มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหมาะสม ท ั<งนี<ข ึ<นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั<นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี1ยนเวลา
ทอ่งเที1ยวตามสถานที1ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตัwวเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนี<ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ

ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี

ซา่ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ<นตํ1า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เงื1อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิPในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื1อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื1อสํารองที1น ั1ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื1อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที1ยวทรปิใด, วนัที1ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื1อ-นามสกลุ และอื1นๆ เพื1อใชใ้นการจองต ั�วเครื1องบนิท ั<งส ิ<น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื1อนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตัwวเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิP ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี1ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี1ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั<นในประเทศญี1ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื1อการทอ่งเที1ยว เยี1ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื1นเอกสารในข ั<นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื1อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี< 

1. ตัwวเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี1ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี1ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั<งหมดกอ่นทําการจอง เพื1อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี1จะเลื1อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ<นในกรณีที1มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิPการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิPในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวันที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิPในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


