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XJ66 Osaka Takayama Kyoto Nara 5 Days 3Nights  

 

XJ66 Oh Ho!!!OSAKA TAKAYAMA 
KYOTO NARA  5วนั 3คนื 

เยอืนอดตีเมอืงหลวง เกยีวโต เทีย่ววดัคนิคะคจุ ิ(วดัทอง) ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ
(ศาลเจา้แดงหรอืศาลเจา้จ ิง้จอก) นารา เมอืงแหง่พระใหญแ่ละฝูงกวาง เทีย่ววดั
โทไดจ ิวดัหลวงพอ่โตแหง่นารา ชมสวนกวางเมอืงนารา ชริาคาวาโกะ เมอืงแหง่
หมูบ่า้นมรดกโลก หมูบ่า้นชาวนาเล็กๆในหบุเขาเสน้ทางระหวา่งทาคายามา่ และ 
คานาซาวา่ ทาคายามา่ เมอืงประวตัศิาสตรท์ีโ่อบลอ้มดว้ยขนุเขาและธรรมชาต ิ
ชมบรรยากาศยอ้นยคุสมยัเอโดะ ซนัมาชซูิจ ิโอซากา้ เมอืงเศรษฐกจิและ
ทอ่งเทีย่วยอดฮติ ชมปราสาทโอซากา้ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

โปรสดุคุม้ เร ิม่เพยีง 25,900 บาท  

พกัโอซากา้ 1คนื โอกากหิรอืนาโกยา่ 2คนื  



 

2 
ทวัร์ญ่ีปุ่น (IT)  XJ66 Osaka  Takayama Kyoto Nara 5 D 3 D BY (XJ)  
http://www.hijapantour.com/ 
 

 พเิศษ! บฟุเฟ่ YAKINIKU BBQ ไมอ่ ัน้ + บฟุเฟ่ชาบ ูไมอ่ ัน้ 

เดนิทางโดยสายการบนิ  AIR ASIA X บนิตรงสูส่นามบนิคนัไซ (โอซากา้) และ
บนิกลบัจากสานบนินารติะ (โตเกยีว) เครือ่งลําใหญ ่AIRBUS A330-300 

จํานวน 333ทีน่ ัง่ นํา้หนกักระเป๋า20 KG  บนเครือ่งบรกิารอาหารท ัง้ไปและกลบั 

  

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิคนัไซ โอซากา้  

2  สนามบนิคนัไซ นารา วดัโทไดจ ิเกยีวโต วดัคนิคะคจู ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิโอกาก ิ

3  โอกาก ิรา้นซนัชู Hamonoyasan หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิโอ
กาก ิชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า 

4  โอกาก ิโอซากา้ ปราสาทโอซากา้ หา้ง DOTON PLAZA ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ 

5  ทา่อากาศยาคนัไซ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

13 - 17 Feb 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

17 - 21 Feb 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

21 - 25 Feb 2018  25,900  25,900 25,900 7,000 8,500 

22 - 26 Feb 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

24 - 28 Feb 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

28 Feb - 04 Mar 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 
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01 - 05 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

07 - 11 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

08 - 12 Mar 2018  26,900  26,900 26,900 7,000 8,500 

14 - 18 Mar 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

15 - 19 Mar 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

17 - 21 Mar 2018  27,900  27,900 27,900 7,000 8,500 

20 - 24 Mar 2018  28,900  28,900 28,900 7,000 8,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ สนามบนิดอนเมอืง สนามบนิคนัไซ โอซากา้  

22.00  พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออก ช ัน้
3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์4สายการบนิ THAI AIR ASIA X เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบั 
และอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารกอ่นขึน้เครือ่ง 

วนัที ่2 สนามบนิคนัไซ นารา วดัโทไดจ ิเกยีวโต วดัคนิคะคจู ิศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิโอกาก ิ

01.15  นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ612 (บนเครือ่งมอีาหารและเครือ่งดืม่จําหน่าย) 

08.40  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ โอซากา้ (เวลาเร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร สาํคญั!!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้าํ อาหารสด 
จําพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบัและปรบั รับ
กระเป๋าเรยีบรอ้ยและทําภารกจิสว่นตัว จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรบัอากาศ นําทา่นเดนิทาง
สูเ่มอืงนารา  เมอืงนารา (Nara) เป็นเมอืงทีอ่ยูท่างทศิตะวนัออกของเมอืงโอซากา้ 
ดว้ยระยะทางประมาณ 35 กโิลเมตร ชือ่ “Nara” มาจากภาษาญีปุ่่ นคําวา่ “Narasu” 
แปลวา่ทําใหแ้บนราบ เนือ่งจากพืน้ทีข่องเมอืง Nara ตัง้อยูบ่นทีร่าบเมอืงนารา เคยเป็น
เมอืงหลวงเกา่ของญีปุ่่ นมากอ่นในปี ค.ศ.710-784 (กอ่นเมอืงหลวงจะถกูเปลีย่นเป็น
เกยีวโตในภายหลงั) กวางเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนารา เนือ่งจากชาวนารามคีวามเชือ่
วา่กวางเป็นสตัวร์ับใชเ้ทพเจา้ ปัจจบุันเมอืงนารามกีวางเดนิอยูอ่ยา่งอสิระทัง้เมอืง ไมว่า่
จะเป็นศาลเจา้ วดั หรอืตามทอ้งถนนก็ตาม จากนัน้นําทา่นไปชม วดัโทไดจ ิ
(Todaiji) ความหมายตามตัวอกัษรคอื วดัใหญแ่หง่ทศิตะวนัออก ตัง้อยูท่ีเ่มอืงนารา 
ภมูภิาคคันไซ ถอืเป็นโบราณสถานทีม่คีวามเกา่แกแ่ละสําคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ
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ญีปุ่่ นและยงัถอืวา่เป็นวดัทีม่นัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนมากทีส่ดุในนาราเลยก็วา่ได ้วดัโทไดจ ิ
สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 ในชว่งทีพ่ระพทุธศาสนาเจรญิรุง่เรอืงจนถงึขดีสดุ สิง่กอ่สรา้งที่
สําคัญของวดันี ้คอื วหิารไมห้ลงัใหญ ่ไดบทุส ึซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานองคห์ลวงพอ่โต 
(ไดบทุส)ึ วา่กันวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก โดยมคีวามสงู 157 ฟตุ ความยาว 
187 ฟตุ แมว้า่วหิารไมท้ีเ่ห็นในปัจจบุันนีม้ขีนาดเพยีงแค ่2 ใน 3 ของวหิารหลงัเดมิที่
เคยถกูไฟไหมไ้ปจากภยัสงคราม แตก็่ยงัคงมคีวามยิง่ใหญจ่นไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลก ดา้นหนา้บรเิวณวดัจะเป็นสวนกวาง ซึง่จะมกีวางออกมาเดนิ ใหนั้กทอ่งเทีย่ว
ไดถ้า่ยรปูและซือ้อาหารใหก้นิ  จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางไปเกยีวโต 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) Buffet Shabu Shabu 

บา่ย  ถงึเกยีวโต นําชม วดัคนิคะคจู ิหรอืทีค่นไทยนยิมเรยีกกันวา่วดัทอง เป็นวดัทีด่งัวดั
หนึง่ในญีปุ่่ น หากมาเทีย่วเกยีวโตแลว้ไมไ่ดม้าทีว่ดันีถ้อืวา่ยังไมม่าถงึเกยีวโต สรา้งเมือ่
ปี พ.ศ. 1940 ศาลาสทีองทีเ่ห็นในปัจจบุันเพิง่ไดร้บัการแปะผนัง ทองไปเมือ่ปี พ.ศ.
2530 ทีผ่า่นมา จงึมองเห็นเหลอืงอลา่มสะทอ้นในสระน้ําอยา่งสวยงามวหิารสรา้งในปี 
1955 จําลองแบบจากของเดมิในศตวรรษที ่15 และเพิง่หุม้ทองคําครัง้หลังสดุในปี 
1987 วหิารม ี3 ชัน้ โดยชัน้แรกมลีักษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ทีส่องเป็นแบบบา้นซามไูร 
สว่นชัน้ทีส่ามเป็นแบบวดัเซน คนิคะคจุติัง้อยูก่ลางทศันยีภาพอันเหมาะเจาะ ผนืน้ําใน
สระกวา้งเบือ้งหนา้สะทอ้นประกายระยบักัน้โอบดว้ยแมกไม ้วดันีเ้ป็นวดัดงัในการต์นู
เรือ่งอกิควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปญัญา ก็จําลองเรือ่งราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดันี้
ใหเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกนุ (โชกนุอาชกิางะ โยชมิสิ)ึ ( Ashikaga Yoshimistsu) 
และบตุรชายของเขาทีเ่ป็นเจา้ของพลบัพลาหลงันี ้กอ่นทีจ่ะยกใหเ้ป็นทรพัยส์มบัตขิอง
วดัโรกนุนอนจ ิ(Rokuonji : อกีชือ่ของวดันี)้ ในเวลาตอ่มา พลบัพลาหลงันีเ้คยถกูลอบ
วางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุทีบ่วชอยูใ่นวดั พระรปูนีบ้วชเขา้มาแลว้เกดิความ
หลงใหลในความงามของพระว ิหารและคดิวา่การทีจ่ะเขา้ถงึแกน่แทข้องความงานตอ้ง
เผาทําลายวตัถแุหง่ความงามนัน้ไปดว้ย จงึไดม้กีารสรา้งใหมเ่มือ่ปี พ.ศ. 2498 กอ่น
ทางออกจะมกีารขอพรโดยการเขยีนขอพรทีแ่ผน่ไม ้“อกิควิ” โดยสว่นมากจะเขยีนขอให ้
มสีตปัิญญา หลักแหลม ฉลาดแบบอกิควิซงั  จากนัน้เดนิทางไปชม ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิา
ร ิชม เสาโทรอิ ิซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตัว
ยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหลั่นกันบนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉาก
ของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHAที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอด
ซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา จนสมควรแกเ่วลา นําทา่น
เดนิทางสู ่กฟิ ูเมอืงโอกาก ิ

คํ่า  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) BBQ YAKINIKU จากน ัน้นาํทา่น
เขา้สูท่ ีพ่กั 

ทีพ่กั: Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) (อาจจะมกีารปรบัเปลีย่งพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่ กฟิ ุ) 
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วนัที ่3 โอกาก ิรา้นซนัชู Hamonoyasan หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ ทาคายามา่ ซนัมาชซูิจ ิ
โอกาก ิชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที3่) 

นําทา่นแวะชม รา้นซนัชู หรอื Hamonoyasan สถานทีท่ ีผ่ลติมดีไดค้มสดุๆ อกีทัง้
ยังเป็นเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงเรือ่งการตดีาบญีปุ่่ นอยา่งดาบเซก ิสําหรบัทีร่า้นซนัชนูีม้เีครือ่งใช ้

ของมคีมตา่ง ๆ มากมายกวา่ 3,000 ชิน้ ไมว่า่จะเป็นมดีหรอืกรรไกรตดัแตง่กิง่และสวน 
กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด หรอืมดีสําหรบัทําครัวหลากหลายรปูแบบทีช่ว่ยให ้
การเตรยีมวตัถดุบิของคณุงา่ยยิง่ขึน้ นอกจากนีย้ังมดีาบญีปุ่่ น ขนมและเครือ่งดืม่เย็น ๆ 
จําหน่ายอกีดว้ย อกีสิง่หนึง่พลาดไมไ่ดเ้มือ่มารา้นซนัชคูอื การชมการแสดงดาบ
วชิาอไิอกริ ิดาบซามไูรคมๆ ทีฟั่นฉับเดยีวตน้ไผก็่ขาดเป็น 2 ทอ่น จนสมควรแกเ่วลา 
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษ์บา้นสไตลญ์ีปุ่่ น
ขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์ัสโชสคึรุ ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 
เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่ง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้นสไตล ์นีว้า่ กัสโช และมี
ผูค้นจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไมตํ่่ากวา่ 680,000 คน 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) อาหารแบบ Set ญีปุ่่ น 

บา่ย  นําทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอําเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 
ซึง่เป็นจวนผูว้า่แหง่เมอืงทาคายามา่ เป็นทีทํ่างานและทีอ่ยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการ
จังหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอ
โดะ จากนัน้นําทา่นเดมิชม หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ซนัมาชซูิจ ิ
ซึง่เป็นหมูบ่า้นเกา่แกส่มัยเอโดะกวา่ 300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรกัษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็น
อยา่งด ีอสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันยีภาพเมอืงเกา่ซึง่เต็มไปดว้ย
บา้นเรอืนโบราณและรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่ายเหลา้สาเก รา้นทํามิ
โสะฯลฯ พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตา
ทารกลงิตัวสแีดงไมม่หีนา้ตา ซึง่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของเมอืงทาคายามา่ และเป็น
สนิคา้ยอดนยิม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย และ
เก็บเกีย่วบรรยากาศอันน่าประทบัใจมากมาย ทา่นยงัสามารถลองลิม้ชมิรสขนมของ
หวานนานาชนดิอกีดว้ย  จนสมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัเมอืงโอกาก ินําทา่นไปชอ้ปป้ิง
ทีห่า้งเออนพลาซา่ (อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั) ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้เป็น
ของฝากและเลอืกทานอาหารจากรา้นอรอ่ยตา่งๆตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําทา่น
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เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั : Quintessa Hotel Ogaki หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนั
เดนิทาง) (อาจจะมกีารปรบัเปลีย่งพักเมอืงใกลเ้คยีง เชน่ นาโกยา่ กฟิ)ุ 

 

วนัที ่4 โอกาก ิโอซากา้ ปราสาทโอซากา้ หา้ง DOTON PLAZA ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที ่6)   

จากนัน้นําทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทาง เมอืงโอซากา้ นําทา่นเดนิทางสู ่ปราสาทโอ
ซากา้ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงโอซากา้ สรา้งขึน้เป็นครัง้แรกบนบรเิวณที่
เคยเป็นวดั Osaka Hongan-jiเมือ่ปี ค.ศ.1583 โดย ToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-
1598) นักรบระดบัไดเมยีวผูพ้ยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้แรกหอคอยประสาทหรอื
สว่นทีเ่รยีกวา่ Tenshukaku แลว้เสร็จลงสองปีตอ่มา แตห่ลังจากสงคราม Osaka 
Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกลู Toyotomi ถกูฆา่ลา้งโคตร Tenshukaku ก็ถกู
ทําลายลงยอ่ยยบั ตอ่มาไดร้บัการบรูณะใหมใ่น  สมัย Tokugawa แตน่่าเสยีดายทีใ่นปี 
ค.ศ.1665 ไดถ้กูฟ้าฝ่าเสยีหายทัง้หมด กอ่นจะทําการบรูณะขึน้มาใหมอ่กีครัง้และถกู
ประกาศใหเ้ป็นสมบัตขิองชาตอิกีดว้ย ปราสาทโอซากา้ปัจจบุันสงู 55 เมตร ม ี5 สว่น 8 
ชัน้เครือ่งประดบัหลงัคาและภาพเสอืบนกําแพงตัวปราสาท และหลายๆ สว่นลงทองสี

อรา่มสวยงามบนหอคอยชัน้ 8 ของ Tenshukaku ทา่นสามารถมองเห็นทวิทัศนโ์ดยรวม
ของเมอืงโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนในแตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วจากทัง้ในและนอกประเทศ
มาเยอืนปีละราว 1-3 ลา้นคน (ชมและถา่ยรปูบรเิวณดา้นนอก) 

  

เทีย่ง  จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิซึง่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ 
นําทา่นไปชอ้ปป้ิงทีห่า้ง DOTON PLAZA พบกบัสนิคา้ราคาพเิศษ แลว้นําทา่นไปช ้

อปปป้ิงทีย่า่นชนิไชบาช ิม ีทงัรา้นคา้เกา่แก ่และทันสมยัปะปนกัน มสีนิคา้มากมายทัง้
ถกูและแพง ทัง้สนิคา้แฟชัน่ลา่สดุ ขนมเคก้แสนอรอ่ย จนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์
และเกมสร์ุน่ใหมล่า่สดุ และตืน่ตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซากา้ทีด่จูะ
สนุกสนานและมสีสีนัมากกวา่ทางฝ่ังโตเกยีว รวมทัง้  รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเก็บ
ภาพเป็นทีร่ะลกึกับ จดุเดน่ของแตล่ะรา้นคา้ เชน่ ปยูกัษ์ หนา้ภัตตาคารขาปยูกัษ์ และ
สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของกลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงั
จากญีปุ่่ นน่ันเอง หรอืจะเป็นรา้นดสินยีช์อ้ป ผลติภัณฑใ์หม่ๆ  จากดสินยี ์และยา่นเกา่แก ่
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อยา่งถนนโดทงบรุ ิซึง่ทา่นสามารถลิม้ลองขนม หรอือาหารขึน้ชือ่ ของนครโอซากา้ ทัง้
ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกันตลอดทัง้วนั นอกจากนีใ้น
ยา่นนีย้งัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ  และมชีือ่เสยีง อยา่งหา้งไดมาร ูหา้งโซโก ้หรอืจะเป็น
ทากาชมิายา่ มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกหาอกีดว้ย    

*** เพือ่ใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้คา่อาหารมือ้เทีย่งและเย็นอสิระตาม
อธัยาศยั ... ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นอรอ่ยจากรา้นคา้ตา่งๆ 

จากน ัน้ นาํทา่นเดนิทางสูท่ ีพ่กั N GATE HOTEL OSAKA หรอืระดบัใกลเ้คยีง  

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วนักอ่นวนัเดนิทาง) 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยาคนัไซ ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (มือ้ที6่) 

จนสมควรแกเ่วลา นาํทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

09.55  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ613 
(บนเครือ่งมอีาหารและเครือ่งดืม่จําหน่าย)  

13.55  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

หมายเหต ุ:  รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ โดยทางผูจั้ดจะปรบัเปลีย่นโดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่ว
ไดค้รบถว้นตามโปรแกรม การบรกิารของรถบสันําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถ
ใหบ้รกิารวนัละ10 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

กรณีอตัราแลกเปลีย่นเงนิเยนปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการปรบัอตัราคา่บรกิาร
เพิม่ข ึน้โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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ประกาศสาํคญั รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ คา่ทวัรท์ ีจ่า่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็น
การชําระแบบจา่ยชําระขาด และผูจ้ดัไดชํ้าระใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบชําระ
ขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะน ัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้บัการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่ น)  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมท ัง้คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ
ใหแ้กท่า่น 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผีูโ้ดยสารจานวน 30 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ30ทา่น 

- ขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิาร โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

- หรอืสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะทาํการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่น
การเดนิทาง 10 วนั 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3.การชําระคา่บรกิาร  ชําระเงนิคา่จองทวัรท์า่นละ 15,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชาํระกอ่นการ
เดนิทาง 20วนั 

**สาํเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวนั
เดนิทางไป-กลบั*)กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์
หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิ
มัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ
ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวร์
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใด
รายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
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ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิไมส่ามารถเลอืกระบทุีน่ั่งได ้การอพัเกรดทีน่ั่ง สามารถ
อัพเกรดไดเ้ฉพาะ Hot Seat สําหรบัทีน่ั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวรไ์มส่ามารถอัพทีน่ั่งได ้

ทีน่ ัง่ Hot Seat ราคา3,000 บาท/เทีย่ว เป็นทีน่ั่งทีม่พีืน้ทีว่า่งทีม่ากกวา่ทีน่ั่งมาตรฐาน ดว้ยพืน้ทีว่าง 

ขาทีก่วา้งเป็นพเิศษ มพีืน้ทีพ่อทีจ่ะสามารถยดืขาไดอ้ยา่งเต็มที ่

  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเทา่ 

3. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระโหลดใตเ้ครือ่งทีส่ายการบนิ Thai Air Asia X กาํหนดทา่นละไม่
เกนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระถอืขึน้เครือ่งไมเ่กนิ7กก. และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไข
ของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

**กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะซือ้น้ําหนักเพิม่ กรณุาแจง้พรอ้มจองทัวรห์รอืกอ่นเดนิทาง10วนัเทา่นัน้
พรอ้มชาํระคา่น้ําหนัก** 

- ซือ้นําหนักเพิม่ 5 กก. ชาํระเพิม่ 600  บาท / เพิม่10กก. ชาํระเพิม่ 1,000 บาท / เพิม่20กก. ชาํระ
เพิม่ 2,000 บาท 

6. คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่
รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนั
สขุภาพทา่นสามารถส ัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ได ้
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทยและเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีน่อกเหนอืจากรายการระบอุาทเิชน่คา่อาหารเครือ่งดืม่คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทเ์ป็นตน้ 

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. คา่ Vat 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่ทปิยกกระเป๋าทกุโรงแรม 

7. คา่ทปิไกดร์วมคนขบัรถ ทา่นละ 3,500 เยนตอ่ทรปิ สาํหรบักรุป๊ทีม่หีวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตน่ํา้ใจ
จากทา่น 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

(เอกสารทีจ่ะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพาํนกัระยะส ัน้ใน
ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
ญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1.ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2.สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ นได ้
(เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3.ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4.กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

 1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยูไ่มตํ่่ากวา่ 6 เดอืน 

 2.กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระทําในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิาร
พํานักระยะสัน้ 

 3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

 4.เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตัวกลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่ห ้
เขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

7.หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทาง
บรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 30ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอื
ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกันได ้ 
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9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง
นอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพกัคู ่และ 1หอ้งพกัเดีย่ว โดยไม่
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่ในวนัทีทํ่าทัวรเ์ต็มวนั เริม่ในวนัที2่ของการเดนิทางรวมจํานวน
2ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10-12
ชัว่โมง อาทเิชน่ เริม่งานเวลา 8.00น.ถงึเวลา 20.00 น.ในวนันัน้ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 
จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกันภัย ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตามพ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบั
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชาํระเงนิคา่ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิทประกันทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้
จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

18. ผูจั้ดจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 
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