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KYOTO – TAKAYAMA – OSAKA 6D4N 

วันที่ รายการ อาหาร โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ     N GATE HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 คันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดโทฟุคุจิ – วัดคิโยมิสึ – กิฟุ     RESOL GIFU HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 กิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า    
HIDA PLAZA TAKAYAMA  

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 
ทาคายาม่า – กระเช้าลอยฟ้าคินคะซัง – ปราสาทกิฟุ – MITSUI OUTLET 

PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA – นาบานะโนะซาโตะ –  นาโงย่า   - SUN ROUTE PLAZA NAGOYA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 นาโงย่า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ  - -  

6 สนามบินดอนเมือง     

 

เท่ียวครบสตูร เส้นทางไฮไลท์ญ่ีปุ่ น 
เทีย่วเมอืงเก่าเกียวโต ชมหมูบ่้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
สมัผสัความงดงามแบบพาโนรามา่ ณ ยอดเขาคินคะ 

ช้อปกระหน า่ย่านชินไซบาชิ พิเศษแช่ออนเซน็สไตลญี์ปุ่่ นแท้ๆ!! 

 อิม่อร่อยไปกบั 

ชาบู ชาบูสไตลญ์ีปุ่่ น 
 

 

23 – 28 มีนาคม 2562  

     ราคา 42,900.- 
  

XJ 610 DMK – KIX   14.15 – 21.40 
XJ 611  KIX – DMK  23.55 – 03.45 
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11.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.15 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

21.40 เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั คนัไซ ณ N GATE HOTEL หรอืเทีย่บเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอืในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ื่อเสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิารวิ่า 30 ,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สมัผสัความสง่างาม

ของโทรอิ ิหรอื ซุ้มประตูญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็นอุโมงค์  

โทรอิ ิรวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ที่เราท่านคุน้ตาดว้ยเสาไม้สแีดง 

ในฉากภาพยนตรด์งัเรื่อง เกอชิา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโทฟคุจิุ สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1236 โดยตระกูลฟูจวิาระ วดัเซน็ขนาดใหญ่ ชือ่ของ

วดัมีความสัมพันธ์กับวดั 2 แห่งในนารา คือ วดัโทไดจิและวดัโคฟุคุจิ  ซึ่งมีทัง้ชาวญี่ปุ่ นและ

ชาวต่างชาตติ่างมาที่วดัแห่งนี้ จุดทีเ่ด่นของวดัคอื สะพานซุเทนเคียว ที่ลอ้มรอบดว้ยตน้เมเป้ิลกว่า 

2,000 ต้น ปกคลุมสะพานยาวถงึ 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบยีงไมท้ี่เชื่อมระหวา่งโบสถ์กบั

วหิารที่อยู่เหนือสวน จะเหน็ทะเลต้นเมเป้ิลอยู่ตรงหน้า นอกจากนัน้ยงัสามารถเดนิลงไปชมในสวน

ทัง้ที่ตดิกบัระเบยีงและอยู่ใต้ระเบยีงไดอ้กีด้วย วัดโทฟุคุจมิคีวามงดงามในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมาก

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ  

DAY 2 คนัไซ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – วดัโทฟคุจิุ – วดัคิโยมิสึ – กิฟ ุ 
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ทีสุ่ด แต่ในฤดูร้อนตน้เมเป้ิลกจ็ะเป็นสเีขยีวชะอุ่ม สวยงามไม่แพก้นั อกีทัง้ยงัมสีวนหนิซึ่งมกีารจดั

วางต าแหน่งของก้อนหินซึ่งมีความลงตวัราวกบัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั นอกจากนี้ ยงัมีสวนอีก

มากมายรวมถงึ ประตูซนัม่อน ความสูง 22 เมตร สรา้งเป็นแบบเซน็โบราณและสถาปัตยกรรมแบบ

เซ็นต่างมากมาย อสิระให้ท่านสมัผสัความงดงามของแมกไม้และสถาปัตยกรรมที่ถูกรงัสรรค์มา

อย่างประณตี ทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจไม่รูล้มื และใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ เชญิดืม่น ้าศกัดิส์ทิธิ ์

สามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีือ่เสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดั

ทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิ ซึ่งมรีะเบยีงไมท้ีส่รา้งยื่นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 

139 ตน้ เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสุดตา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั กิฟ ุณ RESOL GIFU HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บ้านสไตลก์สัโซสคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตล์นี้วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใชต้ะปูแม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนกัในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ

ธรรมชาติไวไ้ด้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผงัเดยีวกบัเกยีวโตในอดตี บา้นเรอืนไม้ทีจ่ดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่ป่ีาไมอุ้ดมสมบรูณ์ 

สมยันารา ชา่งไมข้องเมอืงทาคายาม่าไดถู้กจารกึวา่เป็น ชา่งไมฝี้มือดมีชีือ่เสยีงทีสุ่ด เดนิเขา้สู่ จวน

ผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้สถานที่ท างาน และที่อยู่

DAY 3 กิฟ ุ– หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – จวนผูว้่าทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – ทาคายาม่า 
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อาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานาโมรหิลงั

สุดทา้ยที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ.1615 ชว่งการปกครองระบบ

ศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวา่สมยั     เอโดะ หรอืกว่า 

300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รฐับาลเขา้มาดูแล ได้สร้างอาคารขึน้ใหม่เลยีนแบบของเก่าที่เหมอืนจรงิ 

ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัย่อส่วน ตวัอาคารถูกล้อมรอบดว้ยก าแพงดูแขง็แกร่ง และสามารถเขา้สู่ตวั

อาคารด้วยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นห้องบญัชาการ 

ห้องรบัรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรยีมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชดัเจน 

(ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผูว้่าทาคายาม่า) 

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พร้อมเลอืกหาซื้อสนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั ทาคายาม่า ณ HIDA PLAZA TAKAYAMA  

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขึน้ กระเช้าลอยฟ้าคินคะซงั จากสวนกฟุิ ทา่นสามารถจะเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงกฟุิและ

มองทวิทศัน์ของทีผู่ป้กครองเมอืงสมยัก่อนมองลงมาเพือ่ชืน่ชมไดอ้ยา่งเตม็ตา สถานทีน่ี้ยงัเป็นที่

รูจ้กักนัดสี าหรบัชว่งใบไมเ้ปลีย่นสขีองฤดูใบไมร้่วงซึ่งจะสวยงามเตม็ทีใ่นชว่ง ตน้เดอืนพฤศจกิายน

ถงึปลายเดอืนพฤศจกิายนของทกุๆ ปี  

DAY 4 ทาคายาม่า – กระเช้าลอยฟ้าคินคะซงั – ปราสาทกิฟ ุ– MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM 
NAGASHIMA – นาบานะโนะซาโตะ – นาโงย่า 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม ปราสาทกิฟ ุเป็นทีม่ ัน่ของโอดะ โนะบุนะกะ นกัรบผูม้ชี ือ่เสยีงใน ยุค

สงครามเซงโงะกุ ตัง้สูงตระหงา่นอยู่บนยอดเขาคนิคะ ทีก่ล่าวกนัวา่ไม่เคยมใีครท าอนัตรายได ้

เกราะและดาบญี่ปุ่ นทีถู่กจดัแสดงไวใ้นปราสาทกล็ว้นน่าเกรงขาม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางสู่ นางาชิมา รีสอรท์ ซึ่งขา้งในทีแ่ห่งนี้เป็นศนูยร์วมความสนุกและบนัเทงิต่างๆ    3 

ที่หลกั คือ สวนสนุกนางาชมิา สปาแลนด์, NAGASHIMA SPA YUAMI NO SHIMA ที่เป็นบ่อน ้า

รอ้นธรรมชาตทิีม่ที ัง้บรรยากาศแบบ INDOOR และ OUTDOOR น าท่านชอ้ปป้ิงในโซนของMITSUI 

OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ ที่มรีา้นค้ากว่า 240 ร้าน 

ซึ่งเป็น OUTLET MALL ทีม่รีา้นคา้มากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น น าท่านเดนิทางสู่  แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์

เลต็ ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัทีร่าคาถูก และแหล่งรวมพลของแบรนเนมชือ่ดงัจากทัว่โลก ทัง้แฟชัน่

น าสมยัของทุกเพศ ทุกวยั จากทัว่ทุกค่ายทีพ่ร้อมใจกนัมาลดราคากนัอย่างสุดๆ อาทเิชน่ COACH, 

TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยังมีสินค้าแบรนแนมต่างๆ อีก

มากมายอสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าใชจ้่ายภายในนางาชมิ่า       รสีอร์ท

ทัง้หมด) 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่วา่จะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซึ่งในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไมซ้ึ่งน ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุ์ไม้ต่าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไม้ตามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซื้อตัว๋เพิม่เพื่อขึน้

สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่  นาโงย่า ณ  SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรปู) เป็นปราสาทที่อลงัการและยิง่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่ น

ในสมยัโบราณกวา่หมื่นคนเพื่อระดมสรา้งเสรจ็สิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ย่างประณตีงดงามและ

มหศัจรรย์ยิง่ ชมความงามพร้อมบนัทกึภาพเป็นที่ระลกึ สร้างโดยโชกุน โตโยโตม ิฮิเดโยช ิเป็น

สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัย

โบราณสรา้งไดอ้ย่างประณตีงดงามมาก 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าใหเ้ป็นรูป ป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการค้า

ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครื่องส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

สมควรแก่เวล่า น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลอืกซื้อ

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของร้าน 

100 Yen ซึ่งสนิคา้ทุก ๆ อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

23.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

DAY 5 นาโงย่า – ปราสาทโอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ – อีออนพลาซ่า – สนามบินคนัไซ 
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03.45  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************** 

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

23 – 28 มี.ค. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 9,500 บาท 
หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  
*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

DAY 6 สนามบินดอนเมือง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 

หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (SS) KYOTO – TAKAYAMA – OSAKA 6D4N (XJ) 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิ ้

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 
3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคุณสมบตักิารพ านัก
ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ี่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  


