
 
 
 
 
     
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

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) 

 

วนัทีส่อง โอซากา้ – เกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น – ศาลเจา้เฮอนั - 

ปราสาททอง  

 
00.55 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโอซากา้  หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสู ่ จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจา้ฟูชิ

มอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสักการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดม
สมบูรณ์ของเรือ่งพชืพรรณธัญญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์

ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรูปปัน้ของเทพจิง้จอก ทีม่จี านวนมากมาย  
 

 
 

แลว้น าท่านชม ศาลโทรอิ ิซุม้ประตูสแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตาม
เส้นทางของไหล่เขาลดหล ั่นกนับนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เร ื่อง 



 
 
 
 

MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายูร ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุ้มประตูเพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสม
ความปรารถนา 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอืศาลเจา้เฮอนัจงิง ุศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนือ่งในโอกาสทีน่คร

เกยีวโตมอีายุครบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจ่ักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมา

จากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่
ไดรั้บอทิธพิลจากจนี ศาลเจา้ในลัทธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สี ี

ตามธรรมชาตก็ิหันมาทาสเีป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตูศาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจ าลองของพระราชวังโบราณที่
ยอ่สว่นลงมาเหลอืสองในสาม มลีานหนิกรวดสขีาวอนักวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคเุด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ 

นีก็่คอืทีว่า่ราชการทัง้หลายทัง้ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยูท่างตะวนัออกและตะวันตก ประตดูา้นซา้ยของวหิาร

จะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอนัทีอ่อกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน ้าใสและบนัไดมังกร  
 

 
น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์

ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรอืมัทฉะ นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพธิชีงชา และใหท้่านได ้



 
 
 
 

สมัผัสกับบรรยากาศของการจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน
บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

น าท่านชม วดัคนิคะคุจ ิหรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกุน อาชคิางะ โยชมิิส ึเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมา

บุตรชายของท่านไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวัด แต่ปราสาทเดมิไดถู้กไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหม่เมื่อปี พ.ศ.

2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ใหท้่านไดด้ืม่ด ่ากับความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถ

สะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 

 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาด

กบัเมนูของหวานทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกันแนะน าซอฟทค์รมีจากรา้น 

Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวัซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุ
ลิน้ ท ามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ต ารับของญีปุ่่ น ขา้งในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความ

นุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีวกอ่นจะหุม้ดว้ย
แผน่ทองค าทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งท ากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

ค า่  อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ บรเิวณจุดพกัรถเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง โดยในบรเิวณจุดพกัรถมี

รา้นอาหารมากมายหลากหลายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้รบัประทานไมว่า่จะเป็นขา้วหนา้หมูทอดทงคตัส ึทอดดว้ย
ไฟออ่นๆ เนือ้หมูนุม่ๆดา้นในหอ่ดว้ยแป้งฟูฟ่องทอดออกมาไดส้เีหลอืงนวล กรอบ ราดดว้ยซอสเขม้ขน้ ชวน

ใหล้ ิม้รสหรอืจะเลอืกรบัประทานราเมนตน้ต ารบัของแทจ้ากญีปุ่่ นน า้ซุปใส แต่รสชาตเิขม้ขน้เขา้ถงึรส
เครือ่งเทศตน้ต ารบัของญีปุ่่ น เพิม่เตมิดว้ยเสน้อูดง้เหนยีวนุม่ และเนือ้หมูชิน้ใหญท่ีพ่ถิพีถินัในการแลช่ิน้เนือ้

หมูออกมาใหส้วยงามใหร้สชาตสิมัผสัลิน้ไดด้เียีย่ม 
 

 
 

พกัที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 



 
 
 
 
วนัทีส่าม หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ – ทาคายามา่ - สะพานนาคะบาช ิ - ทีท่ าการเมอืงเกา่ทาคายามา่ –  เขตเมอืงเกา่ซนั

มาชซิจึ ิ- มติซุย เอา้ทเ์ล็ท 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นสู ่“หมูบ่า้นชริาคาวะโกะ หมูบ่า้นทีไ่ดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทา่นจะ

ไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุ ิซึง่เป็นแบบญีปุ่่ นด ัง้เดมิ ชือ่นีไ้ดม้าจากค าวา่ กสัโช ซึง่แปลวา่ พนมมอื ตาม

รูปแบบของบา้นทีห่ลังคาชันถงึ 60 องศา มลีักษณะคลา้ยสองมอืทีพ่นมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 

เมตร และมคีวามกวา้ง 10 เมตร ซึง่โครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตัวเดยีว แต่ยังคงความแข็งแรง

สามารถรองรับหมิะทีต่กมาอยา่งหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ี

 

 
 

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ จังหวัด “ฮดิะ” จังหวดัทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ผูค้นทีเ่ป็นมติร น า

ทา่นเทีย่วชม เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่“ลติเติล้เกยีวโต เป็นเมอืงขนาดเล็กน่ารักตัง้อยูใ่นหุบเขาทีย่ังคงดแูลวดั ศาลเจา้ แมน่ ้า 
สะพาน ตลาดเชา้ และบรรยากาศแบบเมอืงเกยีวโตในอดตีไวไ้ดอ้ย่างลงตัว 

น าท่านชมสถานทีส่ าคัญเมื่อครัง้อดตี ทีท่ าการเก่าเมอืงทาคายาม่า ใชเ้ป็นทัง้ทีท่ างาน และทีอ่ยู่อาศัยของผูว้่า
ราชการจังหวัดฮดิะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุโตกกุาวา่ ในสมัยเอะโดะ หรอืกวา่ 300 ปีที่

แลว้ เป็นทีท่ าการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแห่งเดยีวทีข่า้มพน้ยุคสมัยมาไดอ้ย่างสมบรูณ์ ซึง่ภายในนี้ประกอบดว้ยบรเิวณ

ไตส่วนพจิารณาคด ีหอ้งขงันักโทษ โรงครัว และหอ้งพักของเจา้หนา้ที ่ไมร่วมคา่เขา้ชมทา่นละ  430 เยน   
 



 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตัง้อยู่ทีเ่มอืงทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกฟิ ุซึง่เมอืง

เก่าแห่งนี้ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่ นดั ้งเดิม จนกลายเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมส าหรับเหล่า

นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการสมัผัสเสน่หแ์บบญีปุ่่ นๆทา่มกลางธรรมชาตอิันงดงาม สะพานสามารถเห็นไดอ้ย่างโดดเดน่จาก

สีที่แดงเขม้ ท าใหเ้ป็นจุดที่สังเกตไดง้่าย อีกทั ้งสะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญจุดหนึ่งของเมือง 

โดยเฉพาะชว่งกลางถงึปลายเดอืนเมษายนทีจ่ะมซีากรุะบานสะพร่ังอยู่รายลอ้มตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากรุะ

ยอดนยิมแหง่หนึง่ของเมอืงทาคายามา่เลยทเีดยีว 

 



 
 
 
 
เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  ส าหรบัทา่นทีช่ืน่ชอบในรสชาตขิองเนือ้ววั ณ เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซิจึ ิมี

รา้นอาหารทีเ่ป็นสดุยอดของเนือ้ฮดิะไมว่า่จะมาเป็นในรูปแบบป้ิงยา่ง ซูชเินือ้ฮดิะ หรอืจะเป็นเนือ้บดชุบแป้ง

ทอดในนามทีเ่รยีกกนัวา่ “โคโระเกะ” ส าหรบัทา่นทีไ่มท่านเนือ้ภายในถนนเสน้นีย้งัเต็มไปดว้ยรา้นโซบะ รา

เมน แมก้ระท ัง่ขนมหวานของทานเลน่ตา่งๆใหท้า่นไดล้ ิม้ลองอกีมากมาย 
 

 
 

น าชมความงามของเมอืงทาคายาม่า ซึง่ยังคงความเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิอย่างแทจ้รงิเดนิชม เขตเมอืง

เกา่ซนัมาชซิจึ ิซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือน และรา้นคา้น่ารัก ๆ ทีย่ังคงอนุรักษ์แบบของบา้นในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
กอ่น ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหลา้สาเก ซปุมโิสะ

ชริุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซึง่เป็นตุก๊ตาตามความเชือ่ของคนโบราณสมัยกอ่น   

 
 

 
 

จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงทีม่ติซุย เอา้ทเ์ล็ต (MITSUI OUTLET) ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมัยแหลง่รวมพลของสนิคา้แบ
รนดเ์นมชือ่ดงัจากทัว่โลกประกอบดว้ยแบรนดด์งัถงึ 128 แบรนด ์ อาทเิชน่ Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo 

เพยีบพรอ้มดว้ยสนิคา้ส าหรับทกุคนตัง้แตส่นิคา้แฟชัน่หญงิชาย และเด็ก จนถงึอปุกรณ์กฬีา และสนิคา้ทัว่ไป 
นอกจากนีภ้ายในหา้ง ยังมศีนูยอ์าหารขนาดใหญ ่ ทีจ่ไุด ้ 650 ทีน่ั่ง และม ี Hokkaido Roko Farm Bridge ซีง่เป็น

พืน้ทีท่ีม่สีนิคา้ทอ้งถิน่และสนิคา้จากฟารม์สดมาขายอกีดว้ย    (อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกใน

การชอ้ปป้ิงสนิคา้) 
 

พกัที ่  โรงแรม KANKU JOYTEL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั  



 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่ อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
หลังอาหาร อสิระตามอัธยาศัยใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไม่รวมค่า

รถไฟ) ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดงั อาท ิ
- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และ

สนิคา้หลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืวา่เป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้น าแห่งหนึง่ของ

นครโอซากา้ อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่

ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดูดลูกคา้ให ้
เขา้มาใชบ้รกิาร สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดังจาก

ญีปุ่่ นน่ันเอง   
- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภัณฑส์ตัวน์ ้าในร่มทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกับปลาฉลามวาฬทีม่ขีนาด

ใหญ่ทีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากับหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญ่ราคาประเมนิมไิดแ้ละเพลนิตา

กบัสตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทัว่ทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, นกเพนกวนิ เป็นตน้  
- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายุเก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่ น 

โดยมจีุดเด่นอยู่ที ่เจดยี์ 5 ชัน้อันวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดษิฐานพระพุทธรูป
หลายองค ์ 

หรอืทา่นทีส่นใจเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ช าระเพิม่ทา่นละ 2,700.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) ร่วมสนุก

ทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด
ราฟท”์ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพาร์ค” น่ังเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ใน

เหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาค
ใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก

สไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  
 

 
 

หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่
พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิ ปราสาทฮอก

วอต เพลดิเพลนิกับการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหลา่พ่อมดและ



 
 
 
 

แม่มดทัง้หลาย และทีไ่ม่ควรพลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดืม่ทีไ่ดรั้บความนยิมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่ง
นี้ [ไม่มีแอลกฮอล์] และที่พลาดไม่ไดค้อืในโซนนี้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดทีี่สุดของโลกคอืโซน  Harry 

Potter and the Forbidden Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความ

ตืน่เตน้เรา้ใจใหท้า่นเสมอืนท่านไดเ้ดนิทางท่องโลกเวทมนตรไ์ปกับแฮรร์ีพ่อตเตอร์เลยทเีดยีว ใหท้า่นไดส้นุกสนาน
ต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ (ส าหรบัต ั๋วยูนเิวอรแ์ซลสตูดโิอ หากท่านตอ้งการซื้อต ั๋วกรุณาแจง้

เจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นสลบัวนัตามความเหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ 
ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้) 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
พกัที ่  โรงแรม  KANKU JOYTEL HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ - สนามบนิดอนเมอืง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

09.50 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

13.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

บรกิารน า้ดืม่วนัละ 1 ขวดในวนัทีม่รีายการทอ่งเทีย่ว** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ 10,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วทา่นละ 1500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 27,999 8,000 17,999 

03 – 07 ธนัวาคม 2562 28,999 8,000 18,999 

10 – 14 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

11 – 15 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

12 – 16 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

13 – 17 ธนัวาคม 2562 27,999 8,000 17,999 

17 – 21 ธนัวาคม 2562 25,999 8,000 15,999 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 26,999 8,000 16,999 

27 – 31 ธนัวาคม 2562 33,999 8,000 23,999 

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 35,999 8,000 25,999 

29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 35,999 8,000 25,999 



 
 
 
 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเท่าน ัน้ ไม่เช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจ าไม่วา่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการ

จองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 
กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด 

เนือ่งจากทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่
ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 2. คา่ทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

 
จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ

ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. ส ิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ    คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการท าวซีา่เพิม่ ทา่นละ 

1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการ

จองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดย



 
 
 
 

แนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชี

ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ

ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว 
เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ีนักท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่น

การเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอื
เดนิทาง และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง

บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษี
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผู ้
มอี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  

 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด

ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 

3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไสก้รอก
ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


