
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินนานาชาตดิอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ ัง่ 
จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(น า้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น า้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
14.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซากา้ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ610 บรกิารอาหาร และ

เครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

 
 

 

 

 
 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่ทีพกั 

พกัที่ โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สอง อิสระเตม็วนั หรอืเลือกซ้ือทวัรยู์นิเวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัอาหาร อิสระตามอธัยาศยัใหท่้านเลือกชอ้ปป้ิงตามยา่นดงัของมหานครโอซากา้ โดยการนัง่

รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR เพ่ือเดินทางเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชื่อดัง 

อาทิ 

- ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา้ ภายในย่านน้ีมีรา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกับ

รา้นคา้อันทันสมัย และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และผูใ้หญ่  ซ่ึงย่านน้ีถือว่า

เป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยงัมีรา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อ

มากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดาร้านของตนดว้ยแสงไฟนีออนซ่ึงดดั

ท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นท่ีระลึก

อย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือ



 
 
 

ดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้ของ กูลิ

โกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ าในร่มท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะไดพ้บกับปลา

ฉลามวาฬท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีหาชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทิตย ์ท่ีมีขนาดตวั

ใหญ่ราคาประเมินมิไดแ้ละเพลินตากบัสตัวมี์ชีวิตใตน้ ้านานาชนิดจากทัว่ทุกมุมโลก อาทิเช่น 

ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นตน้  

- วดัชิเท็นโนจิ วดัท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน

แห่งแรกในญ่ีปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย 

อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค ์ 

หรือท่านท่ีสนใจเดินทางสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ ช าระเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่า

เดินทาง) ร่วมสนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิดต่ืนเตน้ระทึกใจจากหนังดังท่ีท่านชื่น

ชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรือผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร่ือง“จูราสสิค

พารค์” นัง่เรือเพ่ือพบกบัความน่าสะพรึงกลวัเหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้ง

มหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไป

เดอรแ์มน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส ์พรอ้มทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวน

สนุกสไตล์ครอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญ่ีปุ่น Hello Kitty, 

Snoopy, Sesame Street  

 

 

 

 

 

 

หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรา้งเพ่ือเอาใจเหล่าสาวก

ของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ  โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จาก

ภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอกวอต  เพลิดเพลินกับการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา               

ยา่นฮอกมีท รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และท่ีไม่ควรพลาด

ชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้ับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี  [ไม่มีแอ

ลกฮอล์] และท่ีพลาดไม่ ได้คือในโซนน้ี ท่ี ถือว่าเป็นสถานท่ี ท่องเท่ียวท่ี ดี ท่ี สุดของโลก               

คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ท่ีมีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ



 
 
 

ถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจใหท่้านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกบั

แฮรร่ี์พอตเตอรเ์ลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ  

 

 

 

  

 

 

 

  เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน อิสระอาหารเที่ยง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที่ โรงแรม BELLEVUE GARGEN HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัที่สาม เกียวโต– ฟูชิมิ อินาร ิ– วดัคินคาคุจ ิ– นาโกยา่ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter 

Illumination – อิออน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านชม ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ ท่ีสถิตของพระแม่โพสภ เทพเจา้ท่ีเป็นท่ีนับถือยิ่งของ

ประชาชนท่ีมาสักการะขอพร ใหมี้ความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเร่ืองพืชพรรณธัญญาหาร น า

ท่านสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิ้ งจอกท่ีชาวญ่ีปุ่นช่ือวา่เป็น ทูตสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจาก

สรวงสวรรค์ลงมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต่ื้นตากับรูปป้ันของเทพจิ้ งจอก ท่ีมีจ านวนมากมาย 

แลว้น าท่านชม ศาลโทริอิ ซุม้ประตูสีแดงที่เป็นสญัลักษณข์องศาลเจา้ที่มีมากกว่ารอ้ยตน้

ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหล่เขาลดหลัน่กนับนเสน้ทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉาก

ของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุม้ประตูเพื่อ

ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  

 

 

      

 

 

 



 
 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจ ิหรือ ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน 

อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานท่ีพักผ่อน ต่อมาบุตรชาย

ของท่านไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวดั แต่ปราสาทเดิมไดถู้กไฟไหม้

ใน ปี  พ .ศ .2493 และสร้างขึ้ น ใหม่ เม่ื อ ปี  พ .ศ .2498 

ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท่้าน

ไดด่ื้มด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าท่ีสามารถสะทอ้นให้

เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม  จากน้ัน น าท่าน

เดินทางสู่  เมื องนาโกย่า  จากน้ันน าท่ านชม เทศกาลแสงสี  Nabana no Sato Winter 

Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ท่ีมีทุ่งดอกไม้ใหช้มตลอดทั้ง 4 

ฤดูกาล สามารถเท่ียวไดต้ลอดทั้งปี  ในช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-

มีนาคม) จะไดร้บัความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีไฮไลท์การประดบัไฟขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

ญ่ีปุ่น อิสระใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น อุโมงคแ์สง

ไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟในน ้ า (Water Illumination)  น าท่านช้อปป้ิง ณ 

หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ อิออน จสัโก ้**อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั**  

พกัที่  โรงแรม  HASHIMA HOTEL  หรอืระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี ่ นาโกย่า – ทาคายาม่า – ห มู่บ้านชิราคาวะโกะ  -” ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า                   

เขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ – กิฟุ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่าน ชมเทศกาลซากุระบาน บริเวณแม่น ้าซาไก เป็นอนัดบั 1 ในการชมซากุระในเมืองกิฟุ 

ใหท่้านไดส้มัผัสบรรายากาศของ ซากุระที่บานสะพรัง่ อวดโฉมตลอดสองฝั่งแม่น ้า จ านวนกว่า  

1200 ตน้  แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันซากุระจะบานหรือไม่ หรือบานมากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศใน

แต่ละปี โดยปกติซากุระจะเร่ิมบานตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม – ตน้เดือนเมษายนของทุกปี 

 

 

 

 

 



 
 
 

***ในกรณีที่ซากุระไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม  โดยจะน าท่าน

สกัการะขอพร ณ ศาลเจา้ Kogane Shrine ศาลเจา้แห่งน้ีถูกตั้งข้ึนเม่ือปี 135 เป็นศาลเจา้

ชินโต ตั้งอยูท่ี่เมืองกิฟุ ศาลเจา้แห่งน้ีอยูใ่กลก้ลางใจเมืองกิฟุ  สิ่งพิเศษส าหรบัศาลเจา้น้ีคือ

เป็นสถานท่ีท่ีรบัพลงัจากพระเจา้ ผูค้นส่วนใหญ่และชาวเมืองกิฟุจะขอพรจากท่ีแห่งน้ีเพ่ือ

การโชคดีและการคา้ขายที่ร  า่รวย  ตามประวัติที่ถูบนัทึกไว ้เดิมทีศาลเจา้พงัลงเพราะเหตุ

แผ่นดินไหวเม่ือปี 1897 หลังจากนั้น 14 ปีต่อมาในปี 1905 ได้ถูกบูรณะใหม่ข้ึน  

หลังจากนั้นไดพ้ังลงอีกครั้งเน่ืองจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1958 จึงไดถู้กบูรณะข้ึน

ใหม่อีกครั้ง กล่าวง่ายๆคือไดถู้กพังลงจากเหตุการณ์ต่างๆถึง 3 ครั้งดว้ยกัน ส่วนใน

โครงสรา้งในปัจจุบนั ถูกเพิ่มเตมิและบูรณะข้ึนในปี 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวดั “ฮิดะ” จงัหวดัท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติท่ี

สวยงาม ผูค้นท่ีเป็นมิตร น าท่านเท่ียวชม เมืองทาคายาม่า 

ท่ีไดช้ื่อว่า“ลิตเติ้ ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กน่ารกัตั้งอยูใ่น

หุบเขาท่ียงัคงดูแลวดั ศาลเจา้ แม่น ้า สะพาน ตลาดเชา้ และ

บรรยากาศแบบเมืองเกียวโตในอดีตไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั น าท่าน

สู่ “หมู่บา้นชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดร้บัเลือกจากองคก์าร

ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกับ

บา้นในแบบกสัโชสคุึริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึงแปลว่า พนม

มือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตัว

บา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึ้ น

โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะท่ีตกมาอยา่งหนักในช่วง

ฤดูหนาวไดดี้ 



 
 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมสถานท่ีส าคญัเม่ือครั้งอดีต ที่ท  าการเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเขา้ชมท่านละ 

430 เยน) ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศัยของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภ า ย ใต้ ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง โช กุ น โต กุ ก า ว่ า              

ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการ

รฐัในยุคเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมัยมา

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่

สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันักโทษ โรงครวั และหอ้งพกัของเจา้หนา้ท่ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

น าชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมอย่างแทจ้ริง

เดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกั ๆ ท่ียงัคงอนุรักษ์

แบบของบา้นในสมยัเอะโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึกพื้ นเมืองและเก็บเกี่ยว

บรรยากาศอนัน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุ๊กตา

ตามความเชื่อของคนโบราณสมยัก่อน  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองกิฟุ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! บริการท่านดว้ยบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลญ์ี่ปุ่นยากินิคุ

บริการเมนูเน้ือและหม ูคลุกเคา้กบัน ้าซอสสไตลญ่ี์ปุ่น พรอ้มทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น    

พกัที่  โรงแรม  ENAKYO GRAND HOTEL หรอืระดบัเดียวกนั 

จากนั้นใหท่้านไดผ่้อนคลายกบัการแช่น ้าแรธ่รรมชาต ิเช่ือว่าถา้ไดแ้ช่น ้าแรแ่ลว้ จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยใหร้ะบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

 

 



 
 
 

วนัที่หา้        นารา – วดัโทไดจ ิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ ฟร ี - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ – 

สนามบินคนัไซ  
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแหง่แรกของญ่ีปุ่น สรา้งขึ้ นเม่ือปี พ.ศ.1253 

น าท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในเมืองนารา มีเสาถึง 18 ตน้ รองรบัหลงัคา

เป็นสถาปัตยกรรมชิ้ นงามสมยัคามาคุระ สรา้งขึ้ นเม่ือปี พ.ศ.1286 ส่ิงส าคญัท่ีล ้าค่าท่ีสุดของวดั

น้ีคือ หลวงพ่อโตไดบุสสึ สรา้งดว้ยทองสมัริดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดิษฐานอยูใ่นวิหาร

หลวงพอ่โต ซ่ึงหลงัเดิมถูกไฟไหม ้และสรา้งขึ้ นใหม่ถึง 2 ครั้ง ซ่ึงวิหารหลงัปัจจุบนัมีขนาดเพียง 2 

ใน 3 ของหลงัเดิม และยงัไดช้ื่อว่าเป็นวิหารไมข้นาดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ยเช่นกนั และทุกท่านจะ

ไดส้มัผสักบักวางน่ารกัและแสนเชื่องท่ีอยูบ่ริเวณรอบวดัเป็นจ านวนมาก 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาโยชิโนะ ใหท่้านไดช้มบรรยากาศของซากุระท่ีบานสะพรัง่กวา่  3 

หม่ืนตน้ และมีซากุระมากท่ีสุดถึง 200 สายพนัธุ ์ เชื่อกนัว่าซากุระในญ่ีปุ่นลว้นมีตน้ก าเนิดจาก

ภูเขาน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

***ในกรณีที่ซากุระไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม  โดยจะน าท่าน

สักการะขอพร ณ วัดเจา้แม่กวนอิม ฮาเซเดะระ(Hasedera Temple)ประจ าเมืองนารา

(Nara)น้ี เป็นวัด เก่าแ ก่สร ้าง ข้ึนในปี  ค.ศ . 686 บนภู เขาฝั ง่ตะวันออกของอะซุกะ

(Asuka) โดดเด่นดว้ยบนัไดหิน 399 ขั้น ภายใตห้ลงัคาท่ีพาดยาวข้ึนไปสุ่อาคารอุโบสถ ซ่ึง

เป็นหน่ึงในอาคารไม้ท่ีได ้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นสมบัติของชาติ และเป็นสถานท่ี

ประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมปาง 11 พกัตร ์ประทบัยืน สรา้งข้ึนดว้ยไม ้สูงประมาณ 10 

https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/asuka/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/asuka/


 
 
 

ม. หันพระพักตรอ์อกสู่ทิศที่มีระเบียงกวา้งยื่นออกไปในหนา้ผาอนัเป็นจุดชมวิวยอดนิยม

ของวดั 

นอกจากน้ี ยงัไดร้บัสมญานามว่า “วัดแห่งดอกโบตัน๋” (คลา้ยกับตน้ซากุระ)เพราะปลูก

เอาไวร้าว 7,000 ตน้ ในช่วงปลาย เม.ย. – พ.ค. จะออกดอกบานสะพรัง่งดงาม 

สมควรแก่เวลาน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม เคร่ืองประดับคุณภาพดีท่ี

รา้นคา้ปลอดภาษีดิวตี้ ฟรี ยา่น ชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนคร โอซากา้ ภายในย่านน้ีมี

รา้นคา้เก่าแก่ปะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสินคา้หลากหลายรูปแบบทั้งส าหรบัเด็ก และ

ผู้ใหญ่ ซ่ึงย่านน้ีถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหน่ึงของนครโอซากา้ อีกทั้งยังมี

รา้นอาหารทะเลขึ้ นชื่อมากมาย ซ่ึงเสน่หอ์ย่างหน่ึงคือ ทุกรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ย

แสงไฟนีออนซ่ึงดดัท าใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซ่ึงนักท่องเท่ียวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูป

กนัเป็นท่ีระลึกอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้าก

ท่ีสุด เพ่ือดึงดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้ริการ สญัลกัษณ์เด่นของยา่นน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมายการคา้

ของ  กูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ อิสระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกในการเลือกซ้ือสนิคา้ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่สนามบินคนัไซ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัที่หก  สนามบินคนัไซ-สนามบินดอนเมือง 

 

00.10 น. เหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร ์เอเชีย เอ็กซ ์เท่ียวบินท่ี XJ611  

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการ 



 
 
 

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตอ้งยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมดัจ  าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษทัไดท้  าการจา่ยค่าตัว๋

ไปใหก้ับการสายการบินเรียบรอ้ยแลว้ โปรดอ่านขอ้ความใหถ่ี้ถว้นก่อนการจองทัวร์

ทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแ์ก่ตวัทา่นเอง  

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

พกัเดี่ยวเพิ่ม ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋ 

เครือ่งบิน 

27 มี.ค. – 01 เม.ย.  2561 37,900 8,000 29,900 

28 มี.ค. – 02 เม.ย.  2561 37,900 8,000 29,900 

03 – 08 เมษายน  2561 39,900 8,000 31,900 

04 – 09 เมษายน  2561 40,900 8,000 31,900 

10 – 15 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900 

11 - 16 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900 

12 – 17 เมษายน  2561 50,900 10,000 42,900 

 
 
***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน

ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น*** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 



 
 
 

กรุณาช าระมัดจ  า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจ  าทั้งหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

ยกเวน้ค่าภาษีน ้ามนัท่ียงัมิไดช้  าระ ค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ กรุณาช าระ 21 วนัก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สามารถรฟัีนดไ์ด ้อนัเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรฐับาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ีซ่า ผู ้

เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล 

ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 2500 เยน /ทริป/ตอ่ทา่น 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอื

ธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยนืยนัการมีคุณสมบตักิารเขา้

ประเทศญี่ปุ่น* ดงัตอ่ไปน้ี 

 

1. ตัว๋เครือ่งบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

2. สิง่ที่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัใน

ประเทศญี่ปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้กั 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ  านกัในประเทศญี่ปุ่น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 
 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น (เพราะรฐับาลประกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้

ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด



 
 
 

อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ให้

ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก

วนัเวลาดังกล่าวและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทาง

บริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 



 
 
 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว

ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่

มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน  
 

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
 

3. ประเทศญ่ีปุ่น มีกฎหมายหา้มน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข ่เน้ือสตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หน้าท่ีตรวจพบ จะตอ้ง

เสียค่าปรบัในอตัราท่ีสูงมาก 


