
 

 

รหัสทัวร TTN2000231 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต นาบานะ โนะ ซาโตะ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงคไฟสุดอลังการ 
ความยิ่งใหญของ ปราสาทโอซากา 
เมืองหลวงเกาเกียวโต วัดทองคินคะคุจ ิ
สักการะศาลเจาเฮอัน และ รวมพิธีชงชาญี่ปุ�น 
เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พรอมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน 
ชมหมูบานมรดกโลก Little Edo ณ หมูบานชิราคาวาโกะ 
และเมืองเกาทาคายามาตระการตา 
ชอปปم�งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซโปซิต้ี และ ชินไซบาช ิ
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ พักเด่ียว อุณหภูมิ  

07-11 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  
08-12 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  
09-13 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  
10-14 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- 0°C - 11°C  
11-15 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
12-16 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
20-24 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
21-25 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
22-26 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
23-27 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
24-28 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
25-29 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
26-30 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
27-31 มกราคม 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

01-05 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
02-06 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
03-07 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
04-08 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
05-09 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
06-10 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
07-11 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
10-14 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
11-15 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  



 

 

+สภาพอากาศเปนเพยีงการพยากรณ อาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอกีครั้ง+ 
** ปล. ราคานี้ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป** 

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / เดก็อายุตํ่ากวา 2 ป (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทาน 

12-16 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
13-17 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
14-18 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
15-19 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
16-20 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
17-21 กุมภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
18-22 กมุภาพันธ 2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
19-23 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
20-24 กุมภาพันธ 2563 24,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
21-25 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
22-26 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
23-27 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
24-28 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
25-29 กุมภาพันธ 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

26 กุมภาพันธ-01 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
27 กุมภาพันธ-02 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
28 กุมภาพันธ-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  
29 กุมภาพันธ-04 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

01-05 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
02-06 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
03-07 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
04-08 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
05-09 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
07-11 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  
09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
10-14 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
11-15 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
12-16 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
13-17 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
14-18 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
15-19 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  



 

 

วันแรก      กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง  
22.30 น. พรอมกันที ่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

เคานเตอร สายการบิน AIR ASIA X เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 

และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้าหนักเพ่ิม 

ตองเสียคาใชจาย) 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

วันที่สอง   สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจาเฮอัน  
- พิธีชงชาญี่ปุ�น – เมืองนาโกยา - ชมงานประดับไฟ ณ หมูบาน นาบานะ โนะ 
ซาโตะ - เมืองนาโกยา 

 
01.15 น. เหิรฟ�าสู เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ�น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 
08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ�น นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมืองและศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาที่ญี่ปุ�น เร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง 



 

 

กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญ
มาก!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนมีโทษปรับและจับ 
จากน้ันเดินทางสูเมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาของประเทศญี่ปุ�น เมืองที่เต็มไป
ดวยประวัติศาสตร วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
นําทานสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) เดิมสรางขึ้นเพ่ือใชเปนบานพักของทานโชกุน
อาชิกากา โยชิมิสุและทานมีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเปนวัดนิกายเซน
ภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันวา วัดทอง เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมี
อาคารหลักเปนสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเปนเงาสะทอน
กับพื้นน้ําเบื้องหนา จนเกิดเปนภาพท่ีสวยงามเปนอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียว
โต จากน้ัน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)  
นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) 
ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผู
ที่มีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเปนจักรพรรดิองคแรกและองค
สุดทายของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประ
คูโทริอิยักษสีแดงที่ตั้งอยูดานหนาของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแตไกลจากน้ัน
สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ�น น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ�น (Sado) 
โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ�นน้ัน มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา 
และการดื่มชา ทุกขั้นตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเปนอยาง
มาก พิธีชงชาน้ี ไมใชแครับชมอยางเดียว ยังเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธี
การชงชาน้ีอีกดวย เดินทางสู เมืองนาโกยา เปนเมืองที่ใหญที่สุดในภาคชูบุ และมี
ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ�น ตั้งอยูบนชายฝم�งมหาสมุทรแปซิฟก
บนเกาะฮนชู เปนเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเปนหน่ึงในเมืองทาหลักของญี่ปุ�น 



 

 

ปจจุบันจัดเปนเมืองเศรษฐกิจสําคัญ เปนเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิต
รถยนต, ยานอวกาศ, เครื่องจักร, เซรามิก ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวที่มี
เสนหดึงดูดใจใหทานมาเที่ยวชมอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป นําทานชม เทศกาลแสง
สี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชม
ตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป ไฮไลท!!! ในชวงฤดูใบไมรวง
ตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิยมมากเปนพิเศษ 
เน่ืองจากมีการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุ�น อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับ
การแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน อุโมงคแสงไฟ (Tunnel of 
Light) หรือ การประดับไฟในนํ้า (Water Illumination) นําทานสู เมืองนา
โกยา (Nagoya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เปนตัวเมืองของจังหวัดไอ
จิ (Aichi) มีประชากรอาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เปนเมืองศูนยรวมการคาและ
การคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญี่ปุ�น  นําทานเขาสูท่ีพัก 

เย็น  อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันที่สาม เมืองนาโกยา - เมืองทาคายามา – ซันมาชิซูจิ - ผานชม อาคารทาคายามา  
- หมูบานชิราคาวา – เมืองนาโกยา - อิสระชอปปم�งซาคาเอะ 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (2)  

เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง
เกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป�  เยือน ซันมาชิซูจิ 
(Sanmashi Suji) หมูบานอนุรักษ ที่ถูกขนานนามไววาเปน ลิตเติ้ลเกียวโต 
หรือ เกียวโตนอย เปนเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ�นไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบ
โบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเปนรอยๆป มี วัด ศาลเจา สะพาน ตลาดเชาที่
คึกคักเต็มไปดวยผูคน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดม
สมบูรณ  นําทานเดินเลน ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama 
Jinya) อดีตทําหนาที่เปนสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการ
ปกครองของโชกุนโทคุงาวะในป 1692 จนกระทั่งป 1969 จนถึงปจจุบันเปดเปน
พิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี 
ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนที่
ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแผนเมือง เปนตน (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิม
ประมาณ 430 เยน/ทาน) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
นําทานสู  ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.25 
ชั่วโมง) เมืองที่เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ�น เปนหมูบานชาวนาท่ี
มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และ
เปนเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เปน



 

 

บานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ป คําวา กัชโช มีความหมายวา พนมมือ 
ซึ่งเปนการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุม
ชันถึง 60 องศา คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 
เมตร กวาง 10 เมตร ท้ังหลังถูกสรางขึ้นโดยไมใชตะปู ตอมาในป 1995 องคการ
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเปนมรดกโลก เดินทางกลับ เมืองนาโกยา (ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
พักที่  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  เทียบเทาระดับเดียวกัน 

หลังจากเช็คอินเรียบรอยแลว จากน้ันอิสระใหทานชอปปم�ง ยานซาคาเอะ (Sakae 
Shopping) เปนยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใต
ดิน (central park) ที่เต็มไปดวยรานตางๆ เชน รานเสื้อผาแฟชั่น, รานของใช
กระจุกกระจิก, รานซาลอนความงาม เปนตน ที่น่ีกินบริเวณต้ังแตสถานีซาคาเอะไป
จนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ 
 

วันที่สี่  เมืองนาโกยา – ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย - เมืองโอซากา - เอ็กซโปซิตี้  - 
ปราสาทโอซากา (ดานนอก) - ชอปปم�งชินไซบาชิ 

เชา      บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  
จากน้ันนําทานเดินทางสู  ลานสกีบิ วะโกะวัลเลย  (Biwako Valley Ski 
Resort) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนลานสกีที่ไดรับความนิยมอยาง
สูงดวยหิมะคุณภาพดีและเสนทางสกีที่เต็มไปดวยความหลากหลาย ซึ่งแนนอนวา
รวมถึงเสนทางสกีสําหรับนักสกีมือใหมดวยเชนกัน โดยเฉพาะที่ลานสกีโฮไรพา
โนรา ที่ไดรับความนิยมมากเปนพิเศษเพราะเปนลานสกีที่สามารถสนุกสนานกับ
การเลนสกีหรือสโนวบอรดและชื่นชมทิวทัศนอันงดงามของทะเลสาบบิวะ (Lake 
Biwa) ไปพรอมๆ กันได อิสระใหทานเพลิดเพลินตามอัธยาศัย (ราคาไมรวมคา
อุปกรณบนลานสกี คากระเชาและชุดอุปกรณกันหนาว **หมายเหตุ ทั้งนี้ใน
ฤดูหนาวบางวันสภาพภูมิอากาศอาจไมเอื้ออํานวยตอการเดินทาง การขึ้นเขา



 

 

เลนสกี รายการทัวรสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่เลนสกี หรือปรับโปรแกรม
สถานที่ทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา)  

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
จากน้ันเดินทางสูเมืองโอซากา (Osaka) เปนเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปน
อันดับ 2 และมีประชากรมากเปนอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ�น และยังเปนเมืองที่
ใหญที่สุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เปนหน่ึงในไมกี่
เมืองที่มีสถานะเปนนครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ�น  นําทานชอปปم�ง ณ เอ็กซโป
ซิตี้ (Expo City) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ที่เที่ยวแหงใหมในโอ
ซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ึงของประเทศญี่ปุ�น เอ็กซโปซิตี้
เปนสวนหน่ึงของสวนสาธารณะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป ที่จัดขึ้น
เม่ือป 1970 ตั้งอยูในเมืองซุอิตะ จังหวัดโอซากา มีเน้ือที่ทั้งหมดราว ๆ 172,000 
ตารางเมตร ภายในพื้นที่แหงน้ีมีแหลงความบันเทิงมากมาย ภายใตคอนเซ็ปต 
fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระ
ใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ ทั้งชอปปم�ง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตาม
อัธยาศัย 
เอ็กซโปซิตี ้ไดแบงออกเปน 8 โซนใหญ ๆ ดวยกนั ดังน้ี 
1. NIFREL พิพิธภัณฑสัตวน้ํา จัดแสดงสัตวตาง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองาน

ศิลปะ และยังใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับสัตวอยางใกลชิด 
2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปดโอกาสใหผู

เขาชมไดเรียนรูภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ไมซํ้าใคร ทามกลางบรรยากาศของ
เมืองตาง ๆ จากทั่วทั้งอเมริกา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหงแรกในญี่ปุ�น ที่จะทําให
คุณหลงใหลและผจญภัยไปกับการตูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานที่แหงการเรียนรูธรรมชาติ 
5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเลนหลายอยางถูกออกแบบใหเด็กๆสามารถเลน

พรอมกับพอแมได ทําใหเด็กๆไมกลัวและสนุกสนานรวมกันไดทั้งครอบครัว   



 

 

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรขนาดใหญที่สุดในภูมิภาคคัน
ไซ  

7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหมภายใตแนวคิดของการตูนดัง 
Shaun the Sheep เด็กๆจะไดสนุกสนานในแบบฟารมเล้ียงแกะในทุงกวาง 
ทั้งวิ่งเลนกับตัวการตูนแกะ Shaun และหอยโหนชิงชาเถาวัลยแบบทารซาน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยการคาที่รวมสินคาทุกอยางทุกประเภททั้งของ
ญี่ปุ�นและจากนานาชาติทั่วโลก ไมเพียงแตแบรนดเนมชื่อดังราคาหรู แตยังมี
ทั้งราน 100 เยนอยาง Daiso, ราน 3coin ที่สินคาทุกอยางราคา 300 เยน 

นําทานสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที) เปนหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอย
ปราสาทจะมีอยูดวยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซึ่งอยูทางป�อมตะวักตก ความงดงามของ
ปราสาท ถือวาเปนสัญลักษณของเมืองโอซากา ที่นักทองเท่ียวทั่วโลกตางใหความ
สนใจท่ีจะมาเยือนและชมตลอดทั้งป  

คํ่า         อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  FUJIYA OSAKA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน 

หลังอาหาร อิสระใหทานชอปปم�งยาน ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ตามอัธยาศัย
บริเวณแหลงชอปปم�งแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก 
รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป�านาฬิกา รานกาแฟ 
รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ปุ�นและตางประเทศ เชน Zara 
H&M Beans ABC Mart เปนตน เรียกวามีทุกอยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณ
น้ี 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  สนามบินคันไซ –  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ 
เชา  รับประทานอาหารเชาแบบ Set box (5) 
09.50 น.   ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ613 
13.50 น.     เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

**สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตั๋วเครื่องบิน  หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร 

 
 

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเปนสายการบินแอรเอเซียเทานั้น*  
** ทั้งนีห้ากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชย
คาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เปนสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลท

อินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทาํการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกคร้ัง  
เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจาก
สภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการ
ของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 10 
ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการรวม 

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

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 

× คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง 
(เน่ืองจากทางญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทยสําหรับผูที่
ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ�นประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 
2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 



 

 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
× คาทิปมัคคเุทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ

พึงพอใจของทาน 
 
เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากต่ํากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทาน
ยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทาง
ตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไป
ในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา  
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

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

 สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน 
 หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู 
 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม

มีเงื่อนไข 
 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 
 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงาน

ขายมาทางแฟกซ 
 สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดย

เซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใคร
บาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทาง



 

 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบินทั้งสิ้น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และ
เหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทั้งหมด 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทั้งหมด 
 ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน  
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่

มีการการันตีคามัดจําที่ พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT 
และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจํา หรือคา
ทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทาง
ออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใด
รายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงิน
มัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นใน
ประเทศญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว เย่ียมญาติ หรือ
ธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขา
ประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานักในประเทศ

ญี่ปุ�นได (เชน เงินสด บัตรเครดิต เปนตน) 



 

 

3. ชื่อ 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 เพ่ือความถูกตองและ
ความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผู

รวมคณะไมถึง 30 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก

สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิก

บิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิด
กฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

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

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบใุนโปรแกรม  



 

 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมี
หองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ 
อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย 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 
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  

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

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

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ 
10 ชั่วโมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 
 
 
 
 



 

 

ใบจองทัวร  / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.................................................................................. วันเดินทาง........................................ 

ช่ือผูติดตอ (ผูจอง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเดินทางทั้งหมด.................คน   (ผูใหญ................ทาน / เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป..............ทาน) 

จํานวนหองพักที่ใชทั้งหมด.............หอง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื่อผูเดินทาง (กรุณากรอกช่ือไทยและอังกฤษอยางถูกตองตามหนังสือเดินทาง เรียงตามหองพัก) 

 
หมายเหตุ กรุณาแจงความประสงคอ่ืนตามที่ทานตองการ อาทิเชน 
อาหาร   ไมทานเน้ือวัว  ไมทานเน้ือหม ู  ไมทานสัตวปก  ทานมังสาวิรัต 

รายละเอียดอ่ืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขาพเจารับทราบเงื่อนไขในรายการทัวรเรียบรอยแลว 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูจอง 
 

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

ลํ า ดั
บ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) วันเกิด (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    


