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OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI 6D4N 
ซุปตาร ์ยอดนกัสบื (ใบไมแ้ดง) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม - ธนัวาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
ชมหมูบ่า้นมรดกโลก ณ หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ และเมอืงเกา่ทาคายามา่ 

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ขอพร ณ วดัคนิคะคุจ ิศาลเจา้เฮอนั 
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ชอ้ปป้ิงจุใจ  ณ ยา่นซาคาเอะ Expo City และ ชนิไซบาช ิ

เยอืนจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีทีน่ยิมของโอซากา้ ณ น า้ตกมโินะและปราสาทโอซากา้ 

พเิศษ !!! เยอืนทะเลทรายญีปุ่่ น และตน้ก าเนดิยอดนกัสบืจิว๋โคนนั เมอืงทตโทร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด FREE!! WIFI ON BUS 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ไซส ์

01-06 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

02-07 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

03-08 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

04-09 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

05-10 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

06-11 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

07-12 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

08-13 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

09-14 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

10-15 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

11-16 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

12-17 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

13-18 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

14-19 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

15-20 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

16-21 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

17-22 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

18-23 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

19-24 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

20-25 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

21-26 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

22-27 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

23-28 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

24-29 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

25-30 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

26-31 ตุลาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

27 ตุลาคม-01 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

28 ตุลาคม-02 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

29 ตุลาคม-03 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

30 ตุลาคม-04 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

31 ตุลาคม-05 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

01-06 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

02-07 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

03-08 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

04-09 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

05-10 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

06-11 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

07-12 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

08-13 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

09-14 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

10-15 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 
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** ปล. ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายุต า่กวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่น  

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เช็คอนิ 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ610 

21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่่น หลังจากผ่านขัน้ตอนศุลกากรแลว้น าท่านเดินทางสู่ที่พัก (เวลาที่

ญีปุ่่น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้

เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  

จากน ัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมทีพ่กั 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ- นาโกยา่ - ชอ้ปป้ิงยา่นซาคาเอะ  

11-16 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

12-17 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

13-18 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

14-19 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

15-20 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

16-21 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

17-22 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

18-23 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

19-24 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

20-25 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

21-26 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

22-27 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

23-28 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

24-29 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

25-30 พฤศจกิายน 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 

26 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2562 28,888.- 8,000.- 34+1 
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น 

เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็น

เมอืงมรดกโลกทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที่มี

อายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ 

รูปแบบของบา้นที่มีหลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมือที่ประนมเขา้หากัน 

ตัวบา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 

1995 องคก์ารยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2)  

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  

ถูกขนานนามไวว่้าเป็น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ีย่ังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึง่อารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือนสรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นรอ้ยๆปี มี วัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที่คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 

ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์ น าท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืง
เกา่ทาคายาม่าที ่ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmashi Suji) ย่านเมอืงเกา่ทีอ่นุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ่ 300 ปี
ก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ (Takayama Jinya) อดีตท าหนา้ที่เป็น

ส านักงานรัฐบาลทอ้งถิ่นประจ าภูมิภาคฮิดะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั่งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอ่ทาทามทิี่ไดร้ับการ
บ ารุงรักษาเป็นอย่างด ีปัจจุบันใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน

ที่ภูมภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตร์แผนเมือง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้ จ่ายเพิม่ประมาณ 430 เยน/
ท่าน) น าท่านสู ่นาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มีประชากรอาศัยอยู่
มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น น าท่านสู่ 

ยา่นซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืง
ใตด้นิ (central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้น
ซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ี่กนิบรเิวณตัง้แต่สถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami เทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่าม   เมอืงเกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น - วดัคนิคะคุจ ิ- ป่าไผอ่าราชยิามา่  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
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น าท่านสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่ง น้ีนั้นถูก

สรา้งขึน้เพือ่ใหร้ะลกึถงึจักรพรรดิ

คามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อเมืองเกียวโต

อย่างมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิ

องค์แรกและองค์สุดทา้ยของ

เ กี ย ว โ ต  โ ด ด เ ด่ น ด ้ ว ย

สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิิยักษ์สแีดงที่ตัง้อยู่

ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาว

ญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขัีน้ตอนมากมาย 

เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงาม

เป็นอย่างมาก พธิชีงชาน้ี ไม่ใชแ่ค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชา

น้ีอีกดว้ย เดนิทางสู่ วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกนุอาชิ

กากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตัง้ใจยกบา้นพักแห่งน้ีใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสยีชวีติ 

คนไทยนยิมเรยีกกันว่า วัดทอง เน่ืองจากทีวั่ดน้ีจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่

กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบื้องหนา้ จนเกดิเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณ์

หนึง่ของเมอืงเกยีวโต  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  

น าท่านสู่ อาราชยิาม่า (Arashiyama) อยู่ทางตะวักตกของเกยีวโต ตัวเมืองอาราชยิาม่านั้นจะ

คกึคักมากในชว่งวันหยุด มทีัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ น า

ท่านชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) เป็นเสน้ทางเดนิเล็กๆทีตั่ดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถ

เดนิเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได ้ใหบ้รรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก อสิระใหท้่านเดนิชมความงาม

ยามที่มีแสงอาทติย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นดา้นล่าง ประกอบกับมีลมพัดมาพรอ้มกันก็จะเป็น

เสยีงกิง่กา้นของตน้ไผ่กระทบกันไปมา ดูสวยงามและใหบ้รรยากาศโรแมนตกิยิง่นัก บรเิวณใกล ้ๆ  จะ

เป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรอืเสือ้สานจากไผ่ 

อสิระใหท้่านซือ้สนิคา้ หรอืเลอืกถ่ายภาพเก็บความประทับใจตามอัธยาศัย 

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

พกัที ่ Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงทตโทร ิ– เนนิทรายทตโทร ิ– พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย – พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื - 

เมอืงโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงยา่นชนิไซบาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ เมอืงทตโทร ิ(Totori) น าท่านสู่ เนนิทรายทตโทร ิ(Totori Sand Dunes) หนึ่งในสาม

เนนิทรายในประเทศญีปุ่่ น และเป็นเนนิทรายทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีดว้ย เนนิทรายของทีน่ี่สจีะออกเหลอืงคล ้า 
เพราะมีการผสมของเน้ือทรายกับเถา้ภูเขาไฟ แต่จุดเด่นของเนินทรายที่น่ีคือทวิทัศน์ของทรายสูง

ใหญ่ที่ตัดกับสีของทอ้งฟ้าและสีของทอ้งทะเล อิสระใหท้่านท ากิจกรรมต่างๆ บนเนินทราย เช่น 
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เครือ่งร่อนพาราไกลเดอร ์หรอืจะน่ังรถมา้เกวยีนลาก หรอื ขีอู่ฐ (ราคาไมร่วมในคา่ทวัร)์ จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑศ์ลิปะทราย (Sand Museum) ภายในมีศลิปะและประตมิากรรมทีท่ าจาก

ทราย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับผลงานศลิปะตามอัธยาศัย 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑโ์คนนัยอดนกัสบื (The Gosho Aoyama Museum) หรอื โคนนั ทาวน ์

ภายในพพิธิภัณฑม์ ี2 ชัน้ จัดแสดงผลงานของอาจารยอ์าโอยาม่า ตัง้แต่สมัยประถม ไปจนถงึผลงาน

ที่มีชือ่เสยีงทัง้หลาย ทัง้ตน้ฉบับการตูน แผ่นอนิเมะ หุ่นจ าลองตัวละครเรื่องโคนันยอดนักสบื และ

หอ้งท างานจ าลอง สว่นชัน้ที ่2 มมีุมใหท้ดลองแกไ้ขคดปีรศินาที่น่าสนใจ รวมไปถงึตูเ้กมสเก็ตบอร์ด

ทีใ่หเ้ราสวมบทบาทโคนันคุง พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึน้เพือ่แฟนคลับคุโด ้ชนิอจิยิอดนักสบื หรอื ยอด

นักสบืจิว๋โคนัน ของอาจารยโ์กไซ อาโอยาม่า ผูเ้ขยีนซรีีย่ก์ารตู์นมังงะชือ่ดังชดุน้ีโดยเฉพาะ 

อสิระชอ้ปป้ิงย่าน ชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมคีวามยาวประมาณ 600 

เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 

รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC 

Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทีต่อ้งการรวมกันอยู่บรเิวณน้ี  

ค า่         อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Reborn Osaka Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้ หุบเขามโินะ - น า้ตกมโินะ – เอ็กซ์โปซิตี ้- ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ออิอนมอลล ์- 

สนามบนิคนัไซ  

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรอื มโินะโอะ Mino-o น าท่านชม น า้ตกมิ

โนะ (Minoh Waterfall) ที่ตัง้ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสูง 33 เมตรลงไปเป็นหุบเขา

ซึง่ทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยู่ อสิระใหท้่าน

ชมความงามตามอัธยาศัย น าท่านชอ้ปป้ิงกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ทีเ่ทีย่วแห่งใหม่ในโอ

ซากา้ ศูนย์รวมความบันเทงิที่ยิง่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี้เป็นส่วนหนึ่งของ

สวนสาธารณะที่สรา้งขึ้นเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จัดขึ้นเมื่อปี 1970 ตัง้อยู่ในเมืองซุอติะ 

จังหวัดโอซากา้ มีเน้ือที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งน้ีมแีหล่งความบันเทงิ

มากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระให ้

ท่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็นโซนใหญ่ ๆ ดว้ยกัน ดังน้ี 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศลิปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากทั่วทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ที่จะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการตู์นตัวโปรด 
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4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซึง่เป็นภาพยนตรก์ารตู์น 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของเมือง

โอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทั ้งหมด 8 ชั ้น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหิน

คอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้จากนั้นน าท่าน

อิสระชอ้ปป้ิง หา้งออิอน (Aeon Mall Rinkusennan) อยู่ไม่ไกลจากสนามบนิคันไซ จากจุดน้ี

สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอ่าวโอซากา้ ภายในประกอบดว้ย รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นสนิคา้แบรน

เนมดต่์างๆ อกีกว่า 86 รา้น อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

 จากน ัน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

วนัทีห่ก  สนามบนิดอนเมอืง 

03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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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-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
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***หอ้งพกัทีญ่ ีปุ่่ นมขีนาดเล็กและมจี านวนหอ้งจ ากดัในแต่ละโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้ Request ประเภท

หอ้งพกั สามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามทีต่อ้งการ (On Request)*** 

✓ 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 

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• 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  
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• กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคีา่มดัจ า
ทีพ่กัโดยตรง หรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิ 
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 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

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
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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  

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 2 
ขวด 

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

 

 

 

 
 

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

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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


