
 

 

รหัสทัวร  TTN1900615 
ทัวรญี่ปุ�น  โอซากา  คานาซาวา  นารา  6 วัน 4 คืน (XJ) 
เที่ยวครบทกุไฮไลท ไมมวีันอิสระ  อิสระลานสกี สมัผัสหมิะสขีาว ณ ลานสกีเมืองทาคายามา   
เย่ียมชมหมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ   เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วดัคินคะคุจ ิ  
เยือนเมืองแหงสายน้ํา กุโจ ฮาจมิัน   เยือนครัวคานาซาวา ตลาดโอมิโช ต่ืนตาต่ืนใจอาหารทะเล
และผลไมตามฤดูกาล  ช่ืนชม สวนเคนโระคุเอน แหงเมืองคานาซาวาหน่ึงในสวนที่สวยสดุใน
ญี่ปุ�น   ชมความอลงัการของปราสาทโอซากา และนมัสการพระใหญ แหงเมืองนารา  และชอป
ปم�งจุใจ ยานชินไซบาชิ เอาเลทส มอลและเอ็กซโปซิต้ี 

 



 

 

โดยสายการบินแอรเอซียเอ็กซ (XJ) 
FREE WIFI ON BUS 

มีน้ําดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเดี่ยว กรุปไซส 
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
02-07 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
03-08 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
04-09 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
05-10 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
06-11 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
07-12 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
08-13 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
09-14 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
10-15 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
11-16 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
12-17 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
13-18 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
14-19 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
15-20 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
16-21 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
17-22 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
18-23 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
19-24 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
20-25 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
21-26 ธันวาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1 
22-27 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1 
23-28 ธันวาคม 2562 31,888.- 8,900.- 34+1 
24-29 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1 
25-30 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1 
26-31 ธันวาคม 2562 35,888.- 8,900.- 34+1 

27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1 



 

 

** ปล. ไมมรีาคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ /  
ราคาเดก็อายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) ทานละ 7,900 บาท 

 ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น - เกียวโต – ศาลเจาเฮอัน – การเรียนพิธีชงชา
ญี่ปุ�น – วัดคินคะคุจ ิ– เมืองนาโกยา - ชอปปم�งซาคาเอะ 

00.55 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  (นํ้าหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพิ่ม 
ตองเสียคาใชจาย)  

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ �น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! 
ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก ผลไม เขา
ประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 

28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1 
29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1 
30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 38,888.- 8,900.- 34+1 



 

 

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ�นมา
ยาวนานที่สุด คือตั้งแตปค.ศ. 794 จนถึง 1868 รวมๆ 1,100 ปเลยทีเดียว เกียว
โตจึงเปนเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุ�นดวย นํา
ทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพื่อใหระลึก
ถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูที่มีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยาง
มาก เนื่องจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวย
สถาปตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงที่ต้ังอยูดานหนา
ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกล ไฮไลท!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิม
ของชาวญี่ปุ�น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) โดยการชงชาตามแบบ
ญี่ปุ �นนั้น มีขั ้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุก
ขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยางมาก พิธีชงชาน้ี 
ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้อีก
ดวย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพื่อใชเปนบานพักของทานโช
กุนอาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงนี้ใหเปนวัดนิกายเซน
ภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมี
อาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังต้ังโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอน
กับพื้นน้ําเบ้ืองหนา จนเกิดเปนภาพที่สวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกยีว
โต นําทานสู นาโกยา (Nagoya) เปนตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มี



 

 

ประชากรอาศยัอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่
สําคัญแหงหน่ึงของญี่ปุ�น  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
นําท านสู  ยานซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป นย านธ ุรกิจการค า มี
หางสรรพสินคามตัสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central park) ที่เต็มไปดวยราน
ตางๆ เชน รานเส้ือผาแฟช่ัน, รานของใชกระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปน
ตน ที่น่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สาม ลานสกี ทาคายามา – ทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองคานา

ซาวา - สวนเค็นโรคุเอ็น 
เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2) 

 
จากน้ันนําทานเดินทางสู ลานสกี ทาคายามา อิสระใหท านไดเพลิดเพลินกับ
กิจกรรมฤดูหนาว บนลานสกีหิมะขาวโพลนกวางสุดลูกหูลูกตา ทานสามารถเชาชุด
อุปกรณสกีสําหรับถายรูปหรือเลนสกีทั้ง Sled Snow board หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ 
อีกมากมาย (ราคาไมรวมคากิจกรรม – คาเชาอุปกรณตางๆ)เดินทางสู ทาคา
ยามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  
ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคง
อนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ �นไดอยาง
สมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป 



 

 

มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด 
ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ นําทานเดินเลน ผานชม อาคารทา
คายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิน่
ประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 
1969 จนถึงปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามทิี่ไดรับ
การบํารุงรักษาเปนอยางดี ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการ
ของขุนนางศักดินา แผนที่ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแผนเมือง เปนตน (ไม
รวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ของประเทศญี่ปุ �น เปนหมูบานชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most 
beautiful village in Japan และเปนเมืองมรดกโลกที ่ม ีชื ่อเสียงแหงหน่ึง 
HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปนบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 
ป คําวา “กัชโช” มีความหมายวา “พนมมือ” ซึ ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ 
รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามมุชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่
ประนมเขาหากนั ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวาง 10 เมตร ทั้งหลังถกู
สรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวา
โกะเปนมรดกโลก เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เปนศูนยกลางของ
เศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันล้ําคาต้ังแตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินา
ชั้นสูงทั้งหลายตางใหการสนับสนุนในเรื ่องของการทํางานฝมือและวัฒนธรรม 
 นําทานชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดชื่อวาเปน 1 ใน 3 
ของสวนที่นาต่ืนตา ตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ�น พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอน็น้ัน 
ประกอบไปดวยวิวทิวทศันของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญที่ใช
ในการผลิตชาน่ันเอง ความหมายของคาํวา เค็นโรคุ คือ สวนที่มีองคประกอบทีดี่ 6 
อยางดวยกัน ก็คือพื้นที่ที่กวางขวาง, บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตัว, ความ
เปนมาอันยาวนาน, แหลงนํ ้า, และทัศนียภาพลอมรอบที ่สวยงามตระการตา 
นักทองเที่ยวสามารถดื่มดํ่าและผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอน็ที่



 

 

ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกตางกันไปตามแตละฤดูกาลได จากนั้น อิสระให
ทานชอปปم�ง บริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย  

คํ่า อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

พักที่ Kanazawa Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่สี่  ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเม่ียม เอาเลทส - เมืองนาโกยา 
 เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 

อัธยาศัย นําทานสู ตลาดโอมิโช (Omicho Market) เปนตลาดสดที่ใหญและ
เกาแกมาต้ังแตสมัยเอโดะ เปดมากวา 280 ป ดานในตลาดโอมิโช จะมีรานขาย
อาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมตามฤดูกาลของญี่ปุ�น รานขายเนื้อสัตวตางๆ 
รานขายปลา ภายในตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดินจับจายใชสอย



 

 

ไดอยางสบาย เปนตลาดที่สะอาด ไมมีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมีรานคากวา 180 
รานคา หามพลาด กุงกัสซึเอบ ิ เปนกุงที่มีไขเปนสีฟ�าและมีเปลือกที่กรอบเปนกุง
ที่ขึ้นช่ือของเมืองคานาซาวา ปูสายพันธซูไวคานิ เปนปูอีกสายพันธที่อรอยมากๆ 
ใครที่มาทองเที่ยว เมืองคานาซาวาตองมาชิมปูสายพันธนี้ ในตลาดนี้มี รานขาย
น้ําผลไม ที่เจาะเน้ือผลไมออกแลวนําน้ําของผลไมไปใส ทําใหสามารถดูดน้ําผลไม
ไดและมีเน้ือผลไมผสมอยูดวย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
เดินทางสู เมืองกุโจ ฮาจิมัน (Gujo Hachiman) เปนที่รูจักกันดีในฐานะเมือง
แหงนํ้า ชาวบานและวัฒนธรรมของที่นี่มีสวนใกลชิดกับนํ้ามาก เปนแหลงนํ้าพุ
ธรรมชาติ แมน้ําที่สวยงาม จึงทําใหที่น่ีมีช่ือเสียงทางดานออนเซ็นดวย เมื่อเดินเลน
ไปในเมืองนี้จะสังเกตเห็นไดวามีทางนํ้าไหลผานทั่วทั้งเมือง รวมกันอยูบริเวณน้ี 
อิสระใหทานชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหทานเพลิดเพลินกับ
การชม พิพิธภัณฑเล็กๆ แกลเลอร่ี วัด ศาลเจา อีกทั้งยังมีเทศกาลเตนรําฤดูรอน
อันโดงดัง เรียกไดว าแหลงทองเที ่ยวนี ่มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติ สาย
วัฒนธรรม (สถานที่ทองเที่ยงบางแหงอาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม ราคาไมรวมกับ
ค าทัวร ) นําท านชอปป ง ณ โทคิ พร�م ีเมี่ยม เอ าเลทส (Toki Premium 
Outlets) แหลงชอปปم�งระดับพรีเมียม รวบรวมแบรนดสินคาระดับโลกเอาไวกวา 
180 แบรนด มีทั้งแบรนดตางประเทศและแบรนดสัญชาติญี่ปุ�น ซึ่งประเภทของ
สินคานั้นก็มีจําหนายสําหรับทุกเพศ ทุกวัยภายในมีสนามเด็กเลนใหเด็กๆ และ
รานอาหารมากมาย อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย ไดเวลาอันสมควรนํา
ทานเดินทางกลับเมืองนาโกยา 

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา เมืองนารา – วัดโทไดจ ิ– ไดบุทสึ – โอซากา – เอ็กซโปซิตี้ - ปราสาทโอซากา 

(ดานนอก) - ชินไซบาชิ 
ชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6) 

เดินทางสู เมืองนารา (Nara) เปนเมืองหลวงของญี่ปุ �นตั้งแตชวงเริ่มแรกของ
ราชวงศยามาโต (300-600) เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมีวัดและศาลเจามากมายซึ่ง



 

 

บางแหงไดรับการจดทะเบียนเปนมรกดโลก นําทานสู วัดโทไดจิ (Todaiji) วัด
หลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เปนหน่ึงในวัด
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญี่ปุ �น ถูก
สรางขึ้นในป 752 เปนเหมือนศูนยกลางของวัดทั้งหมดในประเทศและมีอิทธิพล
เปนอยางมากในยุคน้ัน เพื่อลดบทบาทและอิทธิพลของวัดตอรัฐบาลลง จึงไดมีการ
ยายเมืองหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในป 784 ภายในเปนที่ประดิษฐานของ
หลวงพอโตหรือ ไดบุทสึเดน ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดในญี่ปุ�น มีความสูงถึง 15 เมตร 
อีกจุดที่นาสนใจและเปนที่นิยมอยางมากก็คือ เสาไมยักษ ซึ่งฐานขนาดรอบเสาน้ีมี
ขนาดเทากันรูจมูกของหลวงพอโต และดานลางของเสาจะเปนชองขนาดไมใหญ
มาก มีความเชื่อวาหากใครสามารถรอดผานชองนี้ไปไดก็จะสามารถตรัสรูไดใน
ชาติหนา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7) 
นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโปซิตี้ (Expo City) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวม
ความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิต้ีเปนสวนหน่ึงของ
สวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้นเมื่อป 1970 มีเนื้อ
ที่ทั ้งหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงนี้มีแหลงความบันเทิง
มากมาย ภายใตคอนเซ็ปต fusing the enjoyment of playing, learning, 
and discovering อิสระใหทานเพลิดเพลินกบักิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว 
หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย 
เอ็กซโปซิต้ี ไดแบงออกเปนโซนใหญๆ ดวยกัน ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวนํ้า จัดแสดงสัตวตาง ๆ  ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ �น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 



 

 

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตคอนเซ็ปต Shaun the Sheep ซึ่ง
เปนภาพยนตรการตูน 

จากนั้นเดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เปนหนึ่งใน
แลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น 
ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทาง
ป�อมตะวันตก นําทานอิสระชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi)  บริเวณ
แหลงชอปปم�งแหงน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟ
รนไชรส รานเคร่ืองสําอาง รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร ราน
ขนม รานเส้ือผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara H&M Beans 
ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  Universal Hotel Reborn หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 
วันที่หา  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
09.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ613 
13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 



 

 

สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 7,000 บาท จากราคาทัวร 
 

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบรษัิทฯทราบในวนัจองทวัร * 
** ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตวัทานเอง ** 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ �น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ �น สามารถใหบริการวันละ 10 



 

 

ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผู บริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน  
  คารถโคชปรับอากาศ  
  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  
  คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
  คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
  คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผู เดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 

เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ �น กรณีประกาศใหกลับมายื ่นรองขอวีซาอีกคร้ัง 

(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 



 

 

× คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน 

 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดนิทางได หากผูเดินทางทกุทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

  มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทาํ
การจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาทัวรเต็ม
จํานวน  

  สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
  หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
  หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิดยไม

มีเงื่อนไข 
  เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
  หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
  สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเทีย่วทรปิใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง
, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด
ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน กอนการเดินทาง เก็บคามัดจําทั้งหมด 
3. กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

ม ีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการ
จัดที่น่ังของกรุ ป เปนไปโดยสายการบินเปนผู กําหนด ซึ ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว (กรณี
ต๋ัว REFUND ได) ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน  
 
ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 

  เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin / Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน 

  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 



 

 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเป�า (Porter) 

  สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 20 
กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียก
คาระวางนํ้าหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

  สําหรับกระเป�าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเคร่ืองได ตองมีนํ้าหนักไมเกิน 
7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร 
(9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

  กรณีที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป�าอาจจะถูกกําหนดให
ต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนที่โดนเรียก
เก็บเพิ่ม) 

  ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ.. (สําคญัมาก!!! ผูโดยสารควรรบัทราบ  กอนการเดินทาง) 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการ

บิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล 
อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม 
(ซึ่งเปนเหตุการณที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสําคัญ 

2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทาง
ประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเปนปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน 

3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาใชจาย เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูก
เก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวน
ใหกับทาน ในกรณีดังน้ี 
  กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ

สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง 

  กรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 
  กรณีที ่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข าเมือง ใหกับ

ชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 
 
 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเคร่ืองบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 
3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯ จัดการให) 

 
คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวี
ซา) 

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ�นจะตองไมเปนสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขาย

คุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 



 

 

4. เปนผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน

, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื ่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมอืง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน



 

 

เนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 
หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทาง
ในบางคร้ังที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการนํ้าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของ
การเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 



 

 

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

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุตํ�ากวา่ 12 ปี..............ท่าน) 

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

 
รายชื�อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื�อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ท่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเนื�อววั  ไม่ทานเนื�อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

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

ขา้พเจา้รบัทราบเง ื�อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื�อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื�อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


