
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N 

ซุปตาร ์ชาวประมง อมชมพ ู
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 

ไฮไลท!์! เที8ยวหมูบ่า้นสโลวไ์ลฟ์ ณ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ   



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

สมัผสับรรยากาศโรแมนตกิ ณ หมูบ่า้นคายาบกู ิแหง่เมอืงมยิามา่ 
ตระการตาความยิ8งใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิและเฉดิฉายยา่นกอิอน 
ชมพธิชีงชาญี8ปุ่ น และสกัการะขอพร ณ ศาลเจา้เฮอนั  

เที8ยวป่าไผ ่เมอืงอาราชยิามา่ 
ชอ้ปปิF งจใุจ เอ็กซโ์ปซติีF และ ชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 
มนํี Fาดื8มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี8ยว 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  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

+

สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัFง+ 
** ปล. ราคานีFไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื8องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ8ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี8ปุ่ น  

11.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง 

 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ610 

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญี8ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที8ญี8ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั8วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศ
ญี8ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืFอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ัFนนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมที8พกั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง) 

 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  

 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  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั  

พ ั ก
ที8

 Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที8สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี8ปุ่ น – เมอืงอาราชยิามา่ – สวนป่าไผ ่- เมอืงมยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบกู ิ– 
เกยีวโต - ยา่นกอิอน 

 เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

 นําทา่นสู ่อาราชยิามา่ (Arashiyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.50 ชั�วโมง) อยูท่างตะวักตกของเกยีวโต ตัว
เมอืงอาราชยิามา่นั�นจะคกึคักมากในชว่งวันหยดุ มทัี �งรา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเที�ยวไดเ้รื�อยๆ นํา
ทา่นชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆที�ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดนิเลน่หรอืขี�จักรยาย
ผา่นก็ได ้ใหบ้รรยากาศที�แปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้า่นเดนิชมความงามยามที�มแีสงอาทติยร์อดผา่นตัวป่าไผล่งมายังพื�น
ดา้นลา่ง ประกอบกบัมลีมพัดมาพรอ้มกนัก็จะเป็นเสยีงกิ�งกา้นของตน้ไผก่ระทบกนัไปมา ดสูวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนติ
กยิ�งนัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นรา้นขายของพื�นเมอืงที�ทํามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสื�อสานจาก
ไผ ่ 

เที8ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมยิาม่า(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.40 ชั�วโมง) เมืองชนบทบนภูเขา ชม 
หมูบ่า้นคายาบกู ิ(Kayabuki no Sato) หมูบ่า้นทางทศิเหนอื ของเมอืงนี� เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�มชีื�อเสยีง ในหมูบ่า้นจะมี
กระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื�นที�เกอืบ 40 หลัง แต่ละบา้นมกีารอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบดั �งเดมิ 
โดยการมงุหลงัคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอกีอยา่งนงึคอื หมูบ่า้นแหง่นี�เป็นบา้นจรงิๆที�มคีนอยูอ่าศัย และยังคง
ดําเนินชวีติทํางานแบบคนทั�วๆไปในแถบนี� เพียงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นที�คงความโบราณอสิระใหท้่านไดส้ัมผัส
บรรยากาศที�แทจ้รงิของชนบทในประเทศญี�ปุ่ นตามอัธยาศัยนําทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชั�วโมง) ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สุด คือตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี 
เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่ยา่นกอิอน (Gion) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิ�งพรอ้มสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของคนญี�ปุ่ นอยา่งเกอชิาไวด้ว้ย ในบางโอกาส ทา่นสามารถเห็นเกอชิา
เดนิไปๆมาๆในบรเิวณนี�ได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นดื�มชาและรา้นอาหารทอ้งถิ�นมากมาย 

คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 

พกัที8  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที8สาม   เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญี8ปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- เมอืงอเินะ - หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ – โอ
ซากา้  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ศาลเจา้แหง่นี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพื�อใหร้ะลกึถงึ
จักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิSโคเมอ ิผูท้ี�มคีวามสําคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื�องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองค์
สดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงที�ตั �งอยูด่า้นหนา้ของวัด 
มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนั�นสมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี8ปุ่ น 
(Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดื�มชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้น
มพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่ม
ในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็น
บา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมีความตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที�ท่าน
เสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั�งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําให ้
เกดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที�สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต  

เที8ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 

จากนั�นเดนิทางสู ่เมอืงอเินะ (Ine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง) ตั �งอยูท่างตอนเหนอืของเมอืงเกยีวโต แตส่ิ�งที�
ดงึดดูใจใหนั้กทอ่งเที�ยวอยากมาเที�ยวที�นี�ก็คอื บา้นลักษณะแปลกตาที�เรยีกวา่ ฟุนายะ (Funaya) โดยชั �นลา่งเป็นทา่จอด
เรอื สว่นชั �นบนเป็นที�อยู่อาศัย เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดั �งเดมิในทอ้งถิ�น เพื�อใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหา
ปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว เพราะเมอืงนี�มอีตุสาหกรรมการประมงที�เฟื�องฟ ูอสิระใหท้า่นเดนิชม หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine 
no Funaya) ที�มฟีนุายะเรยีงตัวกนัเป็นแนวโคง้รปูตัวยไูปตลอดทางมจํีานวน 230 หลังดว้ยกนั ทางรัฐบาลไดอ้อกกฎหมาย
ควบคุมการเปลี�ยนแปลงอาคารของอเินะใหค้งลักษณะดั �งเดมิของฟุนายะไว ้แมแ้ต่อาคารสรา้งใหม่ก็ยังมีหนา้ตาคลา้ยๆ 
ของเดมิ ชว่ยใหรั้กษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้จากนั�นเดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 
ชั�วโมง) เป็นเมอืงที�มขีนาดเศรษฐกจิใหญเ่ป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญี�ปุ่ น และยังเป็นเมอืงที�
ใหญ่ที�สดุในสามนครเคฮันชงิ ตั �งอยู่ในภูมภิาคคันไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึ�งในไม่กี�เมอืงที�มสีถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัติ
รัฐบาลญี�ปุ่ น  
คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พกัที8 Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที8ส ี8  หุบเขามโินะ - นํ Fาตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติ ีF - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชนิไซบาช ิ- สนามบนิ
คนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั�นนําท่านเที�ยวชม หุบเขามโินะ  (Minoh park) หรือ มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นํ Fาตกมโินะ (Minoh 
Waterfall) ที�ตั �งตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุเขาซึ�งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณ
ไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้า่นชมความงามตามอธัยาศัย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
นําท่านชอ้ปปิ�ง ณ เอ็กซโ์ปซติ ีF (Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วม
ความบันเทงิที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงาน
เวลิดเ์อ็กซโ์ป ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน
พื�นที�แหง่นี�มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติ ีF ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันีF 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ� า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซ่ํ�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัย
ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. ANIPO สวนสนุกที�เครื�องเลน่หลายอยา่งถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกบัพอ่แมไ่ด ้ทําใหเ้ด็กๆไม่

กลวัและสนุกสนานรว่มกนัไดท้ั �งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ี�สดุในภมูภิาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆจะได ้

สนุกสนานในแบบฟารม์เลี�ยงแกะในทุง่กวา้ง ทั �งวิ�งเลน่กบัตัวการต์นูแกะ Shaun และหอ้ยโหนชงิชา้เถาวัลย์
แบบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ที�รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททั�งของญี�ปุ่ นและจากนานาชาติ
ทั�วโลก ไมเ่พยีงแตแ่บรนดเ์นมชื�อดังราคาหร ูแตยั่งมทัี �งรา้น 100 เยนอยา่ง Daiso, รา้น 3coin ที�สนิคา้
ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เที8ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 จากนั�นนําทา่นสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็นหนึ�งใน
แลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิ
คอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารุซึ�งอยูท่างป้อมตะวักตก ความงดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ 
ที�นักท่องเที�ยวทั�วโลกต่างใหค้วามสนใจที�จะมาเยอืนและชมตลอดทั�งปี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ 50 นาท)ี ใหท้่าน
อสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดทั์ �งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มี
ทกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� จากน ัFน ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
คํ8า         อสิระรบัประทานอาหารคํ8าตามอธัยาศยั 
23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที8ยวบนิที8 XJ611 

**บรกิารอาหารและเครื8องดื8มบนเครื8อง** 

วนัที8หา้  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นที8ไมเ่อาต ั}วเครื8องบนิ  หกัคา่ต ั}วออก 7,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัFน*  

** ท ัFงนีFหากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที8ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะสาย
การบนิภายในประเทศที8เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขายลว่งหนา้กอ่น

ทาํการซืFอต ั}วภายในประเทศทกุคร ัFง  เพื8อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ :  รายการทวัรส์ามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื8องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที8ยวญี8ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี8ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั8วโมง มอิาจเพิ8มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ัFงนีFข ึFนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัFนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ~ในการปรบัเปลี8ยนเวลา
ทอ่งเที8ยวตามสถานที8ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัtวเครื�องบนิไป-กลบัตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนีFไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัtวเครื�องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึFนตํ8า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชาํระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิSในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื8อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิSในการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

• หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตดัที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื8อพนกังานขายมาทางอเีมล ์

• ส่งรายชื8อสํารองที8น ั8ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื8อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที8ยวทรปิใด, วนัที8ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ~ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื8อ-นามสกลุ และอื8นๆ เพื8อใชใ้นการจองต ั}วเครื8องบนิท ัFงส ิFน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

เง ื8อนไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัFงหมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัFงหมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุป๊ที8เดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลที8ตอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิ หรอืกรุป๊ท ี8มกีารการนัตคีา่มดัจําที8พกั
โดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที8ยวบนิ พเิศษเชน่ 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ~ ไมม่กีารคนืเงนิทกุกรณี ท ัFงมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ ัFงหมด 
เนื8องจากคา่ต ั}วเป็นการเหมาจา่ยในเที8ยวบนิน ัFนๆ 

หมายเหต ุกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิSที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิS ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี8ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี8ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัFนในประเทศญี8ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื8อการทอ่งเที8ยว เยี8ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื8นเอกสารในข ัFนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื8อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีF 

1. ตัtวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิ�งที�ยนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี8ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี8ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัFงหมดกอ่นทาํการจอง เพื8อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ท ี8จะเลื8อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึFนในกรณีที8มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิSการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิSในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  

6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้
โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

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

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 3 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิSในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื8อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื8อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

ลาํดบั ชื8อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื8อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื8อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื8อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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