
 

OSAKA KYOTO MIYAMA INE 5D3N 

ก ำหนดกำรเดนิทำงเดอืนมกรำคม - มนีำคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
 

ไฮไลท!์! เทีย่วหมูบ่ำ้นสโลวไ์ลฟ์ ณ หมูบ่ำ้นชำวประมงอเินะ   

สมัผสับรรยำกำศโรแมนตกิ ณ หมูบ่ำ้นคำยำบูก ิแหง่เมอืงมยิำมำ่ 

ตระกำรตำควำมยิง่ใหญข่อง ปรำสำทโอซำกำ้  

เยอืนเมอืงหลวงเกำ่เกยีวโต วดัทองคนิคะคจุ ิและเฉดิฉำยยำ่นกอิอน 

ชมพธิชีงชำญีปุ่่น และสกักำระขอพร ณ ศำลเจำ้เฮอนั  

พเิศษ !! เพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนลำนสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีำวโพลน  

ชอ้ปป้ิงจุใจ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบำช ิ

FREE WIFI ON BUS / มนี ำ้ดืม่บรกิำรบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 



 

 

 

วนัเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อณุหภมู ิ  

06-10 มกรำคม 2563  22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C 

07-11 มกรำคม 2563  22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C 

08-12 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C 

09-13 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C 

10-14 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- 0°C - 11°C 

11-15 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

12-16 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

13-17 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

14-18 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

15-19 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

16-20 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

17-21 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

18-22 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

19-23 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

20-24 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

21-25 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

22-26 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

23-27 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

24-28 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

25-29 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

26-30 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

27-31 มกรำคม 2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

28 มกรำคม – 01 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

29 มกรำคม – 02 กมุภำพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

30 มกรำคม – 03 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

31 มกรำคม – 04 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

01-05 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

02-06 กมุภำพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

03-07 กมุภำพนัธ ์2563 19,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

04-08 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

05-09 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

06-10 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

07-11 กมุภำพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 



 

08-12 กมุภำพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

09-13 กมุภำพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

10-14 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

11-15 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

12-16 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

13-17 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

14-18 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

15-19 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

16-20 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

17-21 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

18-22 กมุภำพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

19-23 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- -1°C - 10°C 

20-24 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

21-25 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

22-26 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

23-27 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

24-28 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

25-29 กมุภำพนัธ ์2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

26 กมุภำพนัธ ์– 01 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

27 กมุภำพนัธ ์– 02 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

28 กมุภำพนัธ ์– 03 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 1°C - 11°C 

29 กมุภำพนัธ ์– 04 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

01-05 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

02-06 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

03-07 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

04-08 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

05-09 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

06-10 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

07-11 มนีำคม 2563 22,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

08-12 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C 

09-13 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 

10-14 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 

11-15 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 

12-16 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 

13-17 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 

14-18 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 



 

+สภำพอำกำศเป็นเพยีงกำรพยำกรณ์ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมำยอกีคร ัง้+ 

** ปล. รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิไกดท์ำ่นละ 1,500 บำท/ทรปิ** 

ไมม่รีำคำเด็ก เนือ่งจำกเป็นรำคำพเิศษ / เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 2 ปี (Infant) รำคำ 7,900 บำท/ทำ่น 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนำมบนิดอนเมอืง – สนำมบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น  

11.00 น. พรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์สำย

กำรบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ สำยกำรบนิ AIR ASIA X ใชเ้คร ือ่ง AIRBUS A330-300 จ ำนวน 377 ทีน่ ัง่ จดัทีน่ ัง่

แบบ 3-3-3 (น ำ้หนกักระเป๋ำ 20 กก. /ทำ่น หำกตอ้งกำรซือ้น ำ้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย)  

** บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น หลงัจากผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้น าท่านเดนิทางสูท่ีพ่ัก (เวลำที่

ญีปุ่่ น เร็วกวำ่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส ำคญัมำก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ ำพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขำ้ประเทศ หำกฝ่ำฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จำกน ัน้น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สู ่โรงแรมทีพ่กั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ลำนสกบีวิะโกะ วลัเลย ์- เมอืงมยิำมำ่ – หมูบ่ำ้นคำยำบกู ิ– เกยีวโต - ยำ่นกอิอน 

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ลำนสกบีวิะโกะวลัเลย ์(Biwako Valley Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นลานสกทีีไ่ดร้ับความนยิมอยา่งสงูดว้ยหมิะคณุภาพดแีละเสน้ทางสกทีีเ่ต็ม

ไปดว้ยความหลากหลาย โดยเฉพาะทีล่านสกโีฮไรพาโนรา ทีไ่ดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษเพราะ

เป็นลานสกทีีส่ามารถสนุกสนานกบัการเลน่สกหีรอืสโนวบ์อรด์และชืน่ชมทวิทัศนอ์นังดงามของ

ทะเลสำบบวิะ (Lake Biwa) ไปพรอ้มๆ กนัได ้อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิตามอธัยาศยั (รำคำไมร่วม

คำ่อปุกรณบ์นลำนสก ีคำ่กระเชำ้และชุดอปุกรณก์นัหนำว **หมำยเหต ุท ัง้นีใ้นฤดหูนำวบำงวนัสภำพ

ภมูอิำกำศอำจไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่กำรเดนิทำง กำรขึน้เขำเลน่สก ีรำยกำรทวัรส์ำมำรถปรบัเปลีย่นสถำนที่

เลน่สก ีหรอืปรบัโปรแกรมสถำนทีท่อ่งเทีย่วไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้) 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (2) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมยิำมำ่(Miyama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงชนบท

บนภูเขา ชม หมูบ่ำ้นคำยำบกู ิ(Kayabuki no Sato) หมู่บา้นทางทศิเหนือ ในหมู่บา้นจะมี

กระท่อมหลงัคาสงูอยู่ในพืน้ทีเ่กอืบ 40 หลงั แตล่ะบา้นมกีารอนุรักษ์รูปแบบตวัอาคารดา้นนอกดว้ย

15-19 มนีำคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C 



 

วฒันธรรมแบบดัง้เดมิ โดยกำรมุงหลงัคำแบบ kayabuki เอกลกัษณเ์ฉพาะอกีอย่างนงึคอื หมู่บา้น

แห่งน้ีเป็นบา้นจรงิๆทีม่คีนอยู่อาศยั และยังคงด าเนนิชวีติท างานแบบคนทั่วๆไปในแถบ อสิระใหท้่าน

ไดส้มัผัสบรรยากาศทีแ่ทจ้รงิของชนบทในประเทศญีปุ่่ นตามอธัยาศยัน าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต 

(Kyoto) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นมา

ยาวนานทีส่ดุ น าท่านเดนิทางสู ่ยำ่นกอิอน (Gion) อสิระใหท้่านเดนิชอ้ปป้ิงพรอ้มสมัผัสวฒันธรรม

ดัง้เดมิของคนญีปุ่่ น ท่านสามารถเห็นเกอชิาเดนิไปๆมาๆในบรเิวณน้ีได ้ถนนเสน้หลกัจะเต็มไปดว้ย

รา้นคา้ รา้นดืม่ชาและรา้นอาหารทอ้งถิน่มากมาย 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ำม   เกยีวโต - ศำลเจำ้เฮอนั - พธิชีงชำญีปุ่่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงอเินะ - หมูบ่ำ้นชำวประมงอเินะ 

– โอซำกำ้  

เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (3)  

น าท่านสู ่ศำลเจำ้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ศาลเจา้แห่งน้ีนัน้ถูก

สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอ ิผูท้ีม่คีวามส าคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮ

อนั จากนัน้สมัผัสวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื กำรเรยีนพธิชีงชำญีปุ่่ น (Sado) โดย

การชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่คร่บัชมอย่าง

เดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชาน้ีอกีดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคุจ ิ

(Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอา

ชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแหง่น้ีใหเ้ป็นวดันกิายเซนภายหลงัจากทีท่่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วดัทอง เน่ืองจากทีว่ดัน้ีจะมอีาคารหลกัเป็นสทีองเกอืบทัง้หลงัตัง้โดดเดน่อยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพืน้น ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์

หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4) บรกิำรทำ่นดว้ยเมนู ชำบแูสนอรอ่ย 

จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงอเินะ (Ine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือ

ของเมอืงเกยีวโต แตส่ ิง่ทีด่งึดดูใจใหนั้กท่องเทีย่วอยากมาเทีย่วทีน่ี่ก็คอื บา้นลกัษณะแปลกตาที่

เรยีกวา่ ฟุนำยะ (Funaya) โดยชัน้ลา่งเป็นท่าจอดเรอื สว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศยั เป็นลกัษณะทาง

สถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่ เพือ่ใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

เพราะเมอืงน้ีมอีตุสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟ ูอสิระใหท้่านเดนิชม หมูบ่ำ้นชำวประมงอเินะ (Ine 

no Funaya) ทีม่ฟีนุายะเรยีงตวักนัเป็นแนวโคง้รูปตวัยูไปตลอดทางมจี านวน 230 หลงัดว้ยกนั ทาง

รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบคมุการเปลีย่นแปลงอาคารของอเินะใหค้งลกัษณะดัง้เดมิของฟนุายะไว ้

แมแ้ตอ่าคารสรา้งใหม่ก็ยังมหีนา้ตาคลา้ยๆ ของเดมิ ชว่ยใหร้ักษาวถิชีวีติของผูค้นเอาไวไ้ด ้จากนัน้

เดนิทางสู ่เมอืงโอซำกำ้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ขีนาด

เศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมืองที่



 

ใหญ่ทีส่ดุในสามนครเคฮนัชงิ ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัไซบนเกาะฮนช ูเป็นหนึง่ในไม่กีเ่มอืงทีม่สีถานะเป็น

นครโดยขอ้บัญญัตริัฐบาลญีปุ่่ น  

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

พกัที ่ Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทำ่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ หุบเขำมโินะ - น ำ้ตกมโินะ – เอ็กซโ์ปซติี ้- ปรำสำทโอซำกำ้ (ดำ้นนอก) - ชนิไซบำช ิ- 

สนำมบนิคนัไซ  

  เชำ้      รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หุบเขำมโินะ  (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o น าท่านชม น ำ้ตกมิ

โนะ (Minoh Waterfall) ทีต่ัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขา

ซึง่ทอดลดัเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ อสิระใหท้่านชมความงามตามอธัยาศยั (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท)ี ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

ประเทศญีปุ่่ น อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆตามอธัยาศยั 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาองักฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 



 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกบัการต์นูตวัโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกที่เครือ่งเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกบัพ่อแม่ได ้ท า

ใหเ้ด็กๆไม่กลวัและสนุกสนานร่วมกนัไดท้ัง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคคนัไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep 

เด็กๆจะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลีย้งแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้ว ิง่เลน่กบัตัวการต์นูแกะ Shaun และ

หอ้ยโหนชงิชา้เถาวลัยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศนูยก์ารคา้ทีร่วมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญีปุ่่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพยีงแตแ่บรนดเ์นมชือ่ดงัราคาหรู แตย่ังมทีัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

เทีย่ง อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

 จากนัน้น าท่านสู ่ปรำสำทโอซำกำ้ (Osaka Castle) (ดำ้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 

นาท)ี เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ 

ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวกัตก 

ความงดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสญัลกัษณข์องเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกตา่งใหค้วาม

สนใจทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี (ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิ 50 นาท)ี ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง

ย่าน ชนิไซบำช ิ(Shinsaibashi) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่น้ีมี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญีปุ่่ นและตา่งประเทศ 

เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณน้ี จำกน ัน้ 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนำมบนิคนัไซ 

ค ำ่         อสิระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

 **บรกิำรอำหำรและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง** 

 

วนัทีห่ำ้  สนำมบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

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

*ทำ่นใดมไีฟลท์บนิภำยในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสำยกำรบนิแอรเ์อเซยีเทำ่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ำกสำยกำรบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลำ่ชำ้ ทำงบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคำ่เสยีหำยเฉพำะ

สำยกำรบนิภำยในประเทศทีเ่ป็นสำยกำรบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังำนขำย

ลว่งหนำ้กอ่นท ำกำรซือ้ต ัว๋ภำยในประเทศทกุคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม เนือ่งจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, 

สำยกำรบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ กำรบรกิำรของรถบสัน ำเทีย่วญีปุ่่ น ตำมกฎหมำยของประเทศญีปุ่่ น 

สำมำรถใหบ้รกิำรวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิำจเพิม่เวลำได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิำรเวลำตำมควำมเหมำะสม 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดนิทำงน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรปรบัเปลีย่นเวลำทอ่งเทีย่วตำม

สถำนทีใ่นโปรแกรมกำรเดนิทำง 

 

 



 

อตัรำคำ่บรกิำรรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญี่ปุ่ นได ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่

เกนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการ

ยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× ค่ำทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บำท/ทำ่น/ทรปิ, ค่ำทปิหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพงึพอใจของ

ทำ่น 

 

เดนิทำงขึน้ต ำ่ 34 ทำ่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงด

ออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขกำรจอง และ กำรช ำระเงนิ  : 

 มดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีำยุคงเหลอื ณ วนัเดนิทำงมำกกวำ่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอื

หนำ้กระดำษอยำ่งต ำ่ 2 หนำ้หำกไมม่ ัน่ใจโปรดสอบถำม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิกำรจอง : 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 



 

 ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้ำ่ทวัรค์นื  

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ัก

โดยตรง หรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ พเิศษ

เชน่ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไมม่กีารคนืเงนิทุกกรณี ทัง้มัดจ า หรอืคา่ทัวร์

ทัง้หมด เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

หมำยเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทาง

ไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศกึษำรำยละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท ำกำรจอง เพือ่ควำมถูกตอ้งและควำมเขำ้ใจตรงกนั

ระหวำ่งทำ่นลูกคำ้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นกำรเดนิทำงหรอืปรบัรำคำคำ่บรกิำรขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 30 

ทำ่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

7. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุำแจง้บรษิทัฯ อยำ่งนอ้ย 7 วนักอ่น

กำรเดนิทำง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

8. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

9. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่คา่ใชจ้่ายเพิม่  

10. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 

11. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ 

มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ น้ีขึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรม

การเดนิทาง 


