
 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น OSAKA KYOTO NABANA NO SATO 5D3N ซุปตาร ์เปิดทา้ยไฟกระพริบ (XJ) 

  OSAKA KYOTO NABANA NO SATO 5D3N  

ซุปตาร ์เปิดทา้ยไฟกระพรบิ 
ก าหนดการเดนิทางเดอืนมกราคม - มนีาคม 2563 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

ไฮไลท!์! ชมเทศกาลแสงส ีณ Nabana no Sato อุโมงคไ์ฟสุดอลงัการ 

ความยิง่ใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  
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เมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองคนิคะคุจ ิ

สกัการะศาลเจา้เฮอนั และ รว่มพธิชีงชาญีปุ่่ น 

เพลดิเพลนิ กบักจิกรรมบนลานสก ีพรอ้มสมัผสัหมิะสขีาวโพลน  

ชมหมูบ่า้นมรดกโลก Little Edo ณ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ  

และเมอืงเกา่ทาคายามา่ตระการตา  

ชอ้ปป้ิงจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซโ์ปซติี ้และ ชนิไซบาช ิ

FREE WIFI ON BUS 

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว อุณหภูม ิ  

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 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

29 มกราคม-02 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

30 มกราคม-03 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

31 มกราคม-04 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

01-05 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

02-06 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  
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03-07 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

04-08 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

05-09 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

06-10 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

07-11 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

10-14 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

11-15 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

12-16 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

13-17 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

14-18 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

15-19 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

16-20 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

17-21 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

18-22 กุมภาพนัธ ์2563 25,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

19-23 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 10°C  

20-24 กุมภาพนัธ ์2563 24,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

21-25 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

22-26 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

23-27 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

24-28 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

25-29 กุมภาพนัธ ์2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

26 กุมภาพนัธ-์01 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

27 กุมภาพนัธ-์02 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

28 กุมภาพนัธ-์03 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 11°C  

29 กุมภาพนัธ-์04 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

01-05 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

02-06 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

03-07 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

04-08 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

05-09 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

06-10 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

07-11 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 12°C  

09-13 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

10-14 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

11-15 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

12-16 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
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+สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้+ 
** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 
วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย) 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัทีส่อง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น – เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญีปุ่่น – 

เมอืงนาโกยา่ - ชมงานประดบัไฟ ณ หมูบ่า้น นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมอืงนาโกยา่ 

 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ

สะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไมอ่นุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก 

เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต อดตีเมอืงหลวงเกา่ของประเทศญีปุ่่ น เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตร ์

วัฒนธรรมยุคสมัยเอโดะ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง)น าท่านสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) 

เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่ง

น้ีใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่่านเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วดัทอง เน่ืองจากทีวั่ดน้ีจะมี

13-17 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

14-18 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  

15-19 มนีาคม 2563 23,888.- 7,900.- 3°C - 13°C  
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อาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบื้อง

หนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึง่ของเมอืงเกยีวโต จากนัน้  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี ศาลเจา้แห่งน้ีนั้นถูก

สรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มีความส าคัญต่อเมอืงเกยีวโตอย่าง

มาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮ

อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงทีตั่ง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล

จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชง

ชาตามแบบญี่ปุ่ นนั้น มีขัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนั้น

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิีการชงชาน้ีอีกดว้ย เดนิทางสู่ เมอืงนาโกยา่ เป็นเมืองที่ใหญ่ทีส่ดุ

ในภาคชบูุ และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญีปุ่่ น ตัง้อยู่บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิิกบน

เกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจแิละเป็นหนึ่งในเมืองท่าหลักของญี่ปุ่ น ปัจจุบันจัดเป็นเมือง

เศรษฐกจิส าคัญ เป็นเมอืงอุตสาหกรรม โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครือ่งจักร, เซรามกิ 

ฯลฯ  นอกจากน้ียังมแีหล่งท่องเทีย่วทีม่เีสน่หด์งึดูดใจใหท้่านมาเทีย่วชมอย่างต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี น า

ท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ธีมพาร์คสวนดอกไม ้ที่มีทุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 

สามารถเที่ยวไดต้ลอดทั ้งปี ไฮไลท!์!! ในช่วงฤดูใบไมร้่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-

มนีาคม) จะไดร้ับความนยิมมากเป็นพเิศษ เน่ืองจากมกีารประดับไฟขนาดใหญ่ที่สดุในญีปุ่่ น อสิระให ้

ท่านไดเ้พลดิเพลนิกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of 

Light) หรอื การประดบัไฟในน า้ (Water Illumination) น าท่านสู ่เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่

มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของญีปุ่่ น  น าท่านเขา้

สูท่ีพ่ัก 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัทีส่าม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- ผา่นชม อาคารทาคายามา่ - หมูบา้นชริาคา

วา่ – เมอืงนาโกยา่ - อสิระชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงเกา่แกอ่ยู่ในหุบเขา

ลอ้มรอบดว้ยเทือกเขาเจแปนแอลป์  เยือน ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) หมู่บา้นอนุรักษ์ ที่ถูก

ขนานนามไวว่้าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย

ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ

โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนิเล่น ผ่านชม อาคาร

ทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานรัฐบาลทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮิ

ดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็น

พพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดร้ับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัด

แสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมือง 

เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิม่ประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง) เมืองที่เป็น

มรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาที่มีรูปร่างแปลกตาติดอันดับ The 

most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชือ่เสยีงแห่งหนึ่ง HILIGHT!!! 

หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีม่อีายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช มีความหมายว่า 

พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีท่ ามุมชันถงึ 60 
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องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลัง

ถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เดนิทางกลับ เมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่  TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE  เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

หลังจากเช็คอนิเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ยา่นซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็น
ย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้น

ต่างๆ เช่น รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ที่น่ีกนิบรเิวณ
ตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

วนัทีส่ ี ่ เมอืงนาโกย่า – ลานสกบีวิะโกะ วลัเลย ์- เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี ้ - ปราสาทโอซากา้ 

(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ลานสกบีวิะโกะวลัเลย ์(Biwako Valley Ski Resort) (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นลานสกทีีไ่ดร้ับความนยิมอย่างสงูดว้ยหมิะคุณภาพดีและเสน้ทางสกทีีเ่ต็มไป

ดว้ยความหลากหลาย ซึง่แน่นอนว่ารวมถงึเสน้ทางสกสี าหรับนักสกมีอืใหม่ดว้ยเชน่กัน โดยเฉพาะที่

ลานสกโีฮไรพาโนรา ที่ไดร้ับความนิยมมากเป็นพเิศษเพราะเป็นลานสกทีี่สามารถสนุกสนานกับการ

เล่นสกหีรอืสโนวบ์อรด์และชืน่ชมทวิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบบวิะ (Lake Biwa) ไปพรอ้มๆ กัน

ได ้อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิตามอัธยาศัย (ราคาไมร่วมคา่อุปกรณ์บนลานสก ีคา่กระเชา้และชุด

อุปกรณ์กนัหนาว **หมายเหตุ ท ัง้นีใ้นฤดูหนาวบางวนัสภาพภูมอิากาศอาจไมเ่อือ้อ านวยต่อ

การเดนิทาง การขึน้เขาเล่นสก ีรายการทวัรส์ามารถปรบัเปลีย่นสถานทีเ่ล่นสกี หรอืปรบั

โปรแกรมสถานทีท่อ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้)  

เทีย่ง         อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากนั้นเดินทางสู่เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมี

ประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญีปุ่่ น และยังเป็นเมอืงทีใ่หญ่ที่สดุในสามนครเคฮันชงิ ตัง้อยู่

ในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองที่มีสถานะเป็นนครโดยขอ้บัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่ น 

 น าท่านชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้ (Expo City) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) ที่เที่ยวแห่ง

ใหม่ในโอซากา้ ศูนย์รวมความบันเทงิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นสว่น

หนึง่ของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจ่ัดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืงซอุิ

ตะ จังหวัดโอซากา้ มีเน้ือที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งน้ีมีแหล่งความ

บันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการตู์นตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. ANIPO สวนสนุกที่เครื่องเล่นหลายอย่างถูกออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเล่นพรอ้มกับพ่อแม่ได ้ท าให ้

เด็กๆไม่กลัวและสนุกสนานร่วมกันไดทั้ง้ครอบครัว   

6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญ่ทีส่ดุในภูมภิาคคันไซ  
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7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆ

จะไดส้นุกสนานในแบบฟารม์เลี้ยงแกะในทุ่งกวา้ง ทัง้วิง่เล่นกับตัวการ์ตูนแกะ Shaun และหอ้ยโหน

ชงิชา้เถาวัลยแ์บบทารซ์าน  

8. LaLaport EXPO CITY ศูนย์การคา้ที่รวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททัง้ของญี่ปุ่ นและจาก

นานาชาตทิั่วโลก ไม่เพียงแต่แบรนดเ์นมชือ่ดังราคาหรู แต่ยังมีทัง้รา้น 100 เยนอย่าง Daiso, 

รา้น 3coin ทีส่นิคา้ทุกอย่างราคา 300 เยน 

น าท่านสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เป็น

หนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาท

ถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหนิคอนกรตี, คูน ้า และสวนนชิโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความงดงามของ

ปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ทีนั่กท่องเทีย่วทั่วโลกต่างใหค้วามสนใจทีจ่ะมาเยอืน

และชมตลอดทัง้ปี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  FUJIYA OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

หลังอาหาร อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) ตามอธัยาศยับรเิวณแหล่งชอ้ป

ป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทั ้งญี่ปุ่ นและ

ต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณ

น้ี 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบ Set box (5) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเซยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
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✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

✓ ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์น

หอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เนื่องจากทางญี่ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหกั้บคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศใหย้ื่นวีซ่าตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนินั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  
 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได ้

ระบุไวทั้ง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ไดเ้งนิคนืท ัง้หมด 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-15 วนั ไดเ้งนิคนื 70 เปอรเ์ซ็นของคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

• ยกเลกิหลงั 14 วนั ไมไ่ดค้า่ทวัรค์นื  

• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า

ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
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พเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสทิธิ ์ไม่มกีารคนืเงนิทุกกรณี ท ัง้มดัจ า 

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด เนือ่งจากคา่ต ัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิน ัน้ๆ 

หมายเหตุ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทาง

ไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคุีณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด 
บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซี่า) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ทีข่ัดต่อกฎหมายและเขา้ข่ายคุณสมบัตกิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ
ไม่เขา้ข่ายคุณสมบัตทิีจ่ะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุด
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอด
บุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไม่สามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพิม่  
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13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที่ 3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 3
ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น OSAKA KYOTO NABANA NO SATO 5D3N ซุปตาร ์เปิดทา้ยไฟกระพริบ (XJ) 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 

รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 

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

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกุล (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


