
 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N  

 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ไมม่วีนัอสิระ 

เยอืนเมอืงเกยีวโต ชมปราสาททอง วดัคนิคะคุจ ิและศาลเจา้จ ิง้จอก 

เทีย่วทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ชมความนา่รกั ของลงิภูเขา แชอ่อนเซ็น  

ชมข ัน้ตอนการผลติวาซาบ ิทีใ่หญท่ีสุ่ดในญีปุ่่ น 

เยอืนเมอืงแหง่สายน า้ กุโจ ฮาจมินั 

สมัผสัความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

ชอปป้ิงจุใจ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมี และชนิไซบาช ิ

พเิศษ !!! ใสก่โิมโน ชมซากรุะ รอบเกยีวโต ฟร!ี! ยูคาตะ ทีร่ะลกึทา่นละ 1 ตวั 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

07-12 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1 

09-14 เมษายน 2562 (สงกรานต)์ 36,888.- 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 



 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น - เมอืงเกยีวโต – แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ าชาตญิีปุ่่ น - 

ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ– นาโกยา่ 

01.15 น. เดนิทางสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น ้าหนักกระเป๋า 20 

กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ 

เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย ***ส าคญั

มาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว ์พชื ผัก ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับ

และจับ *** 

น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ค.ศ. 794 

จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคัญทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของ

ญีปุ่่ นดว้ย จากนัน้ น าทา่น เปลีย่นเครือ่งแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจ าชาตญิีปุ่่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถ

แตง่กายดว้ยชุดกโิมโนพรอ้มถา่ยรปูสวยๆ และรบัชุดยคูาตะกลบัเมอืงไทยเพือ่เป็นของทีร่ะลกึ จากทาง

บรษัิท น าทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แหง่นีนั้น้ถูกสรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิโ์คเมอ ิผู ้

ทีม่คีวามส าคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่

ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยัิกษ์สแีดงทีต่ัง้อยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใส

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

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

28 พฤษภาคม-02 มถิุนายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

29 พฤษภาคม-03 มถิุนายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 

30 พฤษภาคม-04 มถิุนายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1 



 

มองเหน็มาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น 

(Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทกุ

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่นมี

ความตัง้ใจยกบา้นพักแหง่นี้ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่า่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง 

เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเดน่อยูก่ลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืน้น ้า

เบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึง่ของ เมอืงเกยีวโต จากนัน้สู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิง้จอกอิ

นาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีค่นไทยชอบเรยีกกันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชี ือ่เสยีงโดง่ดงั

จากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเ่รยีงตัวกนัจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท่ั้วทัง้ภเูขาอนิาร ิที่

ผูค้นเชือ่กนัวา่เป็นภเูขาศกัดิส์ทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวมไปถงึ

พชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจี ิง้จอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กนั 

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกโุจ ฮาจมินั - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ชริาคาวาโกะ - เมอืงมตัสึ

โมโต ้

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

เดนิทางสู ่เมอืงกโุจ ฮาจมินั (Gujo Hachiman) เป็นทีรู่จั้กกันดใีนฐานะเมอืงแหง่น ้า ชาวบา้นและวัฒนธรรม

ของทีน่ี่มสีว่นใกลช้ดิกับน ้ามาก เป็นแหลง่น ้าพธุรรมชาต ิแมน่ ้าทีส่วยงาม จงึท าใหท้ีน่ี่มชี ือ่เสยีงทางดา้นออนเซน็

ดว้ย เมือ่เดนิเลน่ไปในเมอืงนี้จะสงัเกตเห็นไดว้า่มทีางน ้าไหลผ่านท่ัวทัง้เมอืง รวมกันอยูบ่รเิวณนี ้อสิระใหท้านชม

เมอืงกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชม พพิธิภณัฑเ์ล็กๆ แกลเลอรี ่วัด ศาลเจา้ อกี

ทัง้ยังมเีทศกาลเตน้ร าฤดรูอ้นอันโดง่ เรยีกไดว้า่แหลง่ทอ่งเทีย่วนี่มคีรบทัง้สายชลิ สายธรรมชาต ิสายวัฒนธรรม 

(สถานทีท่อ่งเทีย่งบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ราคาไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหบุเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนานนาม

ไวว้า่เป็น ลติเต ิล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียั่งคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารยธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณใีนอดตีของชาวญีปุ่่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเก่าแก ่อายเุป็น

รอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีค่กึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาติ

อันอดุมสมบรูณ์ น าทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่ทาคายามา่ที ่ซนัมาชซิจู ิ(Sanmashi Suji) ยา่นเมอืง

เกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama 

Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะในปี 

1692 จนกระทัง่ปี 1969 จนถงึปัจจบัุนเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิีไ่ดรั้บการบ ารุงรักษา

เป็นอยา่งด ีปัจจบัุนใชเ้ป็นทีจั่ดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศกัดนิา แผนทีภ่มูภิาคฮดิะ และ

ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) น าทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ 

(Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิ

อันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ HILIGHT!!! 

หมูบ่า้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” 

ซึง่เป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที่

ประนมเขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลงัถูกสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 

1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก เดนิทางสูเ่มอืงมัตสโึมโต ้ 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Matsumoto Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนากาโน ่– สวนลงิจโิกคดุาน ิ– ไรว่าซาบไิดโอะ -  มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชิ

มะ – เมอืงองิะ 



 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

เดนิทางสู ่เมอืงนากาโน ่(Nagano) เป็นจังหวัดในภมูภิาค Chubu ภมูปิระเทศสว่นใหญเ่ป็นภเูขาสงู ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิยา่งทีส่ดุ ไดช้ ือ่วา่เป็นหลังคาแหง่ญีปุ่่ น เนือ่งจากถูกรอบลอ้ม

ดว้ยภเูขาสงู จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนลงิจโิกคดุาน ิ(Jigokudani Monkey Park) ตัง้อยูท่า่มกลาง หบุ

เขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิเป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยู่

อาศัยของลงิหมิะชนดินี้อกีดว้ย ภายในพืน้ทีส่วนสาธารณะ มสีระวา่ยน ้าทีส่รา้งข ึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จาก

ประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้ไปเพยีง 5 นาท ีไฮไลท!์! ทา่นจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหวา่งทีไ่ปยังสระน ้า 

โดยพวกมันจะจับกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ มคีวามคุน้เคยกับมนุษย ์อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของลงิแชอ่อนเซนใน

อริยิาบถตา่งๆ ตามอัธยาศัย (ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดยเด็ดขาด)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5)  

เดนิทางสู ่ไรว่าซาบไิดโอะ (Daio Wasabi Farm) ไร่วาซาบทิีใ่หญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น สัมผัสขัน้ตอนการผลติ ทีท่าง

ไรพ่ถิพีถัินมากๆ กวา่จะไดเ้จา้วาซาบสิง่ตรงมาถงึผูบ้รโิภคได ้ไร่แหง่นีนั้บไดว้า่เป็นอกีหนึง่แหลง่ทอ่งเทีย่ว

ธรรมชาตสิายไร่ทีใ่ครไดล้องมาตอ้งตดิอกตดิใจ ดว้ยท าเลทีต่ัง้การทีท่างไรใ่ชน้ ้าบรสิทุธิจ์ากล าธารทีไ่หลมาจาก

เทอืกเขาทางทศิเหนือ ซึง่ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการปลกูคอืเดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนตลุาคม ภายในนอกจากไร่วา

ซาบแิลว้ ยังมรีา้นขายของ และรา้นอาหารเปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ลอืกซือ้ผลติภัณฑจ์ากวาซาบอิกีดว้ย ไมว่า่จะ

เป็นวาซาบสิด วาซาบดิอง โซบะวาซาบ ิแกงกะหรีว่าซาบ ิไสก้รอกวาซาบ ิน ้าสลัดรสวาซาบ ิเบยีรท์ีท่ าจากวาซาบ ิ

น ้าวาซาบ ิไอศกรมีรสวาซาบ ิชอ็กโกแลตรสวาซาบ ิและอืน่ๆอกีมากมาย อสิระตามอัธยาศัย จากนัน้ อสิระใหท้า่นช ้

อปป้ิง ณ มติซยุเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชมิะ Mitsui Outlet Park – Just Dream Nagashima 

เอาทเ์ล็ตมอลลท์ีม่จี านวนรา้นคา้มากทีส่ดุในญีปุ่่ น สนิคา้ทีน่ี่จ าหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกต ิทีน่ี่มี

ศนูยอ์าหารและลานกจิกรรมอยูห่ลายจดุเหมอืนกับเป็นธมีพารค์แหง่หนึง่ อสิระใหท้า่นไดห้าของถูกใจเป็นของฝาก 

ของทีร่ะลกึ ในราคาสดุคุม้ตามอธัยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Ueno Frex Iga Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ เมอืงองิะ – เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอ็กซโ์ปซติี ้- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนด์

มารค์ส าคญัของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิ

คอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุซึง่อยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็น

แหลง่ชมซากุระทีโ่ดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่นีจ้ะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีส่วยงามเป็น

อยา่งย ิง่  

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

น าทา่นชอ้ปป้ิงกนัตอ่ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอก็ซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งข ึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซ์

โป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อทีท่ัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน

พืน้ทีแ่หง่นี้มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 

discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกับกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 



 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกัน ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทีย่วได ้

สัมผัสกับสัตวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาองักฤษใน

รูปแบบทีไ่มซ่ ้าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่่ น ทีจ่ะท าใหค้ณุหลงใหลและผจญภัยไปกับ

การต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่หง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น

เสือ้ผา้สตรทีแบรนดทั์ง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

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

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและ

คา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่

วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 



 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 34 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง

ได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปใน

วันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 

วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุว ้

ทัง้หมดนี้แลว้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 

หมายเหตุ : กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของ

ผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจั้ดก ากับเทา่นัน้ 



 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที ่2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


