
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง 

11.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตดิอนเมอืง ช ัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR 

ASIA X เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ ัง่ 

จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 มบีรกิารอาหารรอ้นเสริฟ์ท ัง้ขาไปและขากลบั 

(นํา้หนกักระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้นํา้หนกัเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 
14.15 น. เหริฟ้าสูเ่มอืงโอซากา้ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ610 บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ  หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก 

พกัที ่ โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอเต็มวนั (ไมร่วมคา่เดนิทาง) หรอืเลอืกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้พาทา่นร่วมสนุกทา้ทายไปกับสวนสนุก ณ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอโดยรถไฟ (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง) 

กับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คดราฟท”์
ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิ

กับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไป
เดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วันเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวให ้

ทา่นไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืสนุกสนานกับโซน

ใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไป
สัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาท ิปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกับการสํารวจ

หอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกมที รา้นขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทัง้หลาย และทีไ่ม่ควร
พลาดชมิคอื บัตเตอรเ์บยีร์ เครือ่งดืม่ทีไ่ดรั้บความนยิมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ [ไม่มแีอลกฮอล]์ และทีพ่ลาด

ไม่ไดค้อืในโซนนี้ทีถ่ ือว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของโลกคอืโซน Harry Potter and the Forbidden 

Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตืน่เตน้เรา้ใจใหท้า่นเสมอืนทา่นได ้
เดนิทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทเีดยีว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุ

ใจ เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารคํา่ตามอธัยาศยั  หากทา่นใดไมป่ระสงค์
เขา้สวนสนุกยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ต ัว๋เขา้สวนสนุก 

 
 

 
  



 
 

 

สําหรบัทา่นทีไ่ม่ประสงคเ์ขา้สวนสนุก ทา่นสามารถน ัง่รถไฟ JR (ไม่รวมคา่เดนิทาง) เพือ่เดนิทางเทีย่วใน
แหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดงั อาท ิ

- ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของนครโอซากา้ ภายในย่านนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนั

ทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายรูปแบบท ัง้สําหรบัเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิช ัน้
นําแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ อกีท ัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึง่คอื ทุกรา้นจะ

ประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดดัทําใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซึง่นกัทอ่งเทีย่วใหค้วาม
สนใจและแวะถา่ยรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแหง่ จะพยายามสรา้งจุดเดน่ใหแ้กร่า้นของตนให้

ไดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ กู
ลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน ัน่เอง   

- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้ในรม่ทีใ่หญท่ีสุ่ดในโลก ทา่นจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่

มขีนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตวัใหญร่าคาประเมนิมไิดแ้ละ
เพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใตนํ้า้นานาชนดิจากท ัว่ทกุมุมโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวนิ 

เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ชม 2,300เยน/ทา่น) นอกจากโอซษกา้อะควอเรีย่มแลว้ บรเิวณใกลเ้คยีงแห่งนี้ยังมี เท็มโป
ซงัฮารเ์บอรว์ลิเลจ เป็นสถานประกอบการพาณิชยท์ีอ่ยู่ตดิกับไคยูคัง และเปิดเป็น "Festival Market Place" เป็นแห่ง

แรกของญีปุ่่ น ซึง่เป็นศูนยร์วมสถานประกอบการพาณิชยแ์ละพื้นทีจ่ัดงานเทศกาลเขา้ดว้ยกัน ภายในพื้นทีน่ี้ จะมพีื้นที่

เพือ่การจัดแสดงและรา้นคา้ทัง้หมดประมาณ 100 รา้น เชน่ รา้นจําหน่ายสนิคา้, ภัตตาคาร, อาหารฟาสตฟ์ดู, สวนสนุก 
เป็นตน้ จดุทีน่า่สนใจน ัน้ไดแ้ก ่“ชงิชา้สวรรค ์เท็มโปซงั” ไมร่วมคา่ขึน้กระเชา้ทา่นละ 800 เยน 

- วดัชเิท็นโนจ ิวดัทีม่อีายุเกา่แกท่ีสุ่ดของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแหง่แรก
ในญีปุ่่ น โดยมจีดุเดน่อยูท่ ี ่เจดยี ์5 ช ัน้อนัวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรร มสมยั อาซุกะ ภายในประดษิฐาน

พระพุทธรูปหลายองค ์ (ไม่รวมคา่เขา้ชม โซนมหาวหิาร 300 เยน/ทา่น ,โซนพพิธิภณัฑโ์บราณวตัถุ 500 
เยน/ทา่น , โซนสวนญีปุ่่ น 300 เยน/ทา่น ) 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เกยีวโต - ใสชุ่ดกมิโมโน – ศาลเจา้เฮอนั  - พธิชีงชา - ฟชูมิ ิอนิาร ิ– วดัคนิคาคจุ ิ–  ออิอน จสัโก ้

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเก่าของญีปุ่่ นมานานกว่า 1,000 ปี  นําท่านสวมใสชุ่ดประจําชาติ

กโิมโน (รวมคา่บรกิารเช่าชุดและบรกิารทําผม)ซึง่เป็นชดุประจําชาตขิองชาวญีปุ่่ น อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพความ

ประทบัใจไปกบัชดุกโิมโนกบัสวนสวยบรเิวณโดยรอบศาลเจา้เฮอนั  (ไมร่วมคา่เขา้ชมสวนทา่นละ 600 เยน)  
 

 
 

นําทา่นเดนิชม ศาลเจา้เฮอนั หรือศาลเจา้เฮอันจงิงุ ศาลเจา้เฮอันสรา้งในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกยีวโตมอีายุ
ครบ 1,100 ปี โดยอุทศิถวายแด่จักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตัวศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวัง

หลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคภีัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเฮอันซึง่ไดรั้บอทิธพิลจากจนี 

ศาลเจา้ในลทัธชินิโตก็เปลีย่นมาสรา้งตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากทีเ่คยทิง้เนื้อไมไ้วใ้หม้สีตีามธรรมชาตก็ิหันมาทาสี

เป็นครัง้แรกเมือ่กา้วผ่านประตศูาลเจา้เขา้ไป จะพบภาพจําลองของพระราชวังโบราณทีย่่อสว่นลงมาเหลอืสองในสาม มี

ลานหนิกรวดสขีาวอันกวา้งขวางทอดตรงไปยังวหิารใหญ่ไดโงะคุเด็ง (ถา้เป็นวังจรงิๆ นี่ก็คอืทีว่่าราชการทัง้หลายทัง้
ปวง) ซึง่มเีจดยีพ์ยัคฆข์าวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตูดา้นซา้ยของวหิารจะเปิดออกสูส่วนแบบเฮอันที่

ออกแบบมาใหใ้ชล้อ่งเรอืและเดนิเลน่ไดด้ว้ยสะพานแบบจนี บงึน้ําใสและบนัไดมังกร 

 



 
 

 

 
 
 

นําท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับ พธิชีงชาญีปุ่่ น ซึง่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นว่าดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์
ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทฉะ นับตัง้แต่ประมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบับของพิธชีงชา และใหท้่านได ้

สัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกีย่วการพบปะกันในวงสังคมเกีย่วกับการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พร่หลายใน

บรรดาชนชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิทีส่ถติของพระแม่โพสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอ
พร ใหม้คีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นําท่านสักการะ พระแม่โพสภ และเทพจิง้จอกทีช่าว

ญีปุ่่ นชือ่วา่เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยนําขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายังโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากับรูปปั้นของเทพจิง้จอก 
ทีม่จํีานวนมากมาย  

 



 
 

 

 
 

หลงัจากนําทา่นชมในสว่นศาลเจา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นชมเดนิชมศาลโทรอิ ิ ซึง่เป็นซุม้ประตสูแีดงทีเ่ป็นสญัลกัษณ์
ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทางของไหลเ่ขาลดหล ัน่กนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

และเป็นหนึง่ในฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง MEMORIES OF GEISHA ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งว ิง่ลอดซุม้ประตู
เพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา   

 

 



 
 

 

 
 

 

จากนัน้นําทา่นชม วดัคนิคะคุจ ิ หรอื ปราสาททอง สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึ เพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น ตอ่มา

บตุรชายของทา่นไดด้ัดแปลงใหเ้ป็นวดั แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 
ปราสาทโดยรอบปิดดว้ยทองคําเปลวอย่างสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ดํา่กับความสะอาดใสของสระน้ําทีส่ามารถสะทอ้นให ้

เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ย่างงดงาม 
 

 
 

 

 
 

 
 

มาเทีย่วปราสาททอง สถานทีย่อดฮติในการต์นูเรือ่งดงั อคิควิซงั ทัง้ทจีะพลาดกบัเมนูของหวาน
ทานเลน่ยอดฮติของปราสาททองไดย้ังไงกนัแนะนําซอฟทค์รมีจากรา้น Kinkaku Soft Ice Cream ซึง่ตวั

ซอฟทค์รมีนัน้จะเป็นรสชาเขยีว เนือ้ครมีเนยีนนุ่มละมนุลิน้ ทํามาจากผงชาเขยีวแท ้ๆ ตน้ตํารับของญีปุ่่ น ขา้ง

ในโคนใสแ่ป้งโมจเิพือ่เพิม่ความนุ่มนวลการในลิม้รส และเพิม่ถั่วแดงหวานทีใ่หร้สชาดเขา้กนัดกีบัชาเขยีว 
กอ่นจะหุม้ดว้ยแผน่ทองคําทีผ่ลติโดยฝีมอืชา่งทํากระดาษวาชสิไตลญ์ีปุ่่ น 

 
 

 

 
 

 
จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ หา้งฯ ออิอน จสัโก ้  ใหท้า่นไดเ้ลอืกทาน หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ที่

เป็นแบรนดญ์ปีุ่ น อาท ิขนมโมจ ิเบนโตะ ผลไม ้รา้น 100 เยน และ หากทา่นใดหลงไหลในรสชาดของคทิแคทชาเขยีว
สามารถหาซือ้ไดท้ีน่ีไ่ดเ้ลย **อสิระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

พกัที ่  โรงแรม Hotel Bloemen North Hanazono หรอืระดบัเดยีวกนั 

 



 
 

 

วนัทีส่ ี ่       นารา – วดัโทไดจ ิ– ชมซากรุะ ณ สวนโยชโินะ – ดวิตีฟ้ร ี- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงแห่งแรกของญีปุ่่ น สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1253 นําทา่นชม วดัโทได
จ ิเป็นวัดทีม่คีวามสําคัญทีส่ดุในเมอืงนารา มเีสาถงึ 18 ตน้ รองรับหลังคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งามสมัยคามาครุะ สรา้ง

ขึน้เมือ่ปี พ.ศ.1286 สิง่สําคัญทีล้ํ่าคา่ทีส่ดุของวัดนี้คอื หลวงพอ่โตไดบุสส ึสรา้งดว้ยทองสมัรดิทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน
โลก ประดษิฐานอยู่ในวหิารหลวงพ่อโต ซึง่หลังเดมิถูกไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ถงึ 2 ครัง้ ซึง่วหิารหลังปัจจุบันมขีนาด

เพยีง 2 ใน 3 ของหลังเดมิ และยังไดช้ือ่วา่เป็นวหิารไมข้นาดใหญ่ทีส่ดุในโลกดว้ยเชน่กัน และทกุทา่นจะไดส้มัผัสกับ

กวางน่ารักและแสนเชือ่งทีอ่ยู่บรเิวณรอบวดัเป็นจํานวนมาก 
 

 

 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาโยชโินะ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศของซากรุะทีบ่านสะพร่ังกวา่  3 หมืน่ตน้ และมซีากรุะ

มากทีส่ดุถงึ 200 สายพันธุ ์ เชือ่กนัวา่ซากรุะในญีปุ่่ นลว้นมตีน้กําเนดิจากภเูขานี ้  
 



 
 

 

 
 

 

***ในกรณีทีซ่ากุระไม่บาน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นโปรแกรม  โดยจะนําทา่นสกัการะขอพร ณ วดั

เจา้แม่กวนอมิ ฮาเซเดะระ(Hasedera Temple)ประจําเมอืงนารา(Nara)นีเ้ป็นวดัเกา่แกส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
686 บนภูเขาฝั่งตะวนัออกของอะซุกะ(Asuka) โดดเดน่ดว้ยบนัไดหนิ 399 ข ัน้ ภายใตห้ลงัคาทีพ่าดยาวขึน้

ไปสุ่อาคารอุโบสถ ซึง่เป็นหนึง่ในอาคารไมท้ีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิและเป็นสถานที่
ประดษิฐานองคเ์จา้แมก่วนอมิปาง 11 พกัตร ์ประทบัยนื สรา้งขึน้ดว้ยไม ้สูงประมาณ 10 ม. หนัพระพกัตรอ์อก

สูท่ศิทีม่รีะเบยีงกวา้งยืน่ออกไปในหนา้ผาอนัเป็นจุดชมววิยอดนยิมของวดันอกจากนี ้ยงัไดร้บัสมญานามวา่ 
“วดัแหง่ดอกโบต ัน๋” (คลา้ยกบัตน้ซากุระ)เพราะปลูกเอาไวร้าว 7,000 ตน้ ในช่วงปลาย เม.ย. – พ.ค. จะออก

ดอกบานสะพร ัง่งดงาม 

สมควรแกเ่วลานําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งสาํอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษีดวิตีฟ้ร ีย่าน 
ชนิไซบาช ิย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในย่านนี้มรีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกับรา้นคา้อันทันสมัย และสนิคา้

หลากหลายรูปแบบทัง้สําหรับเด็ก และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส ีและบันเทงิชัน้นําแห่งหนึง่ของนครโอซากา้ 
อกีทัง้ยังมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนีออนซึง่

ดดัทําใหเ้ป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุ

แหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของย่าน
นีค้อื ตกึรูปเครือ่งหมายการคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภัณฑข์นมชือ่ดงัจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

 

https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/
https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/nara/asuka/


 
 

 

 
 

คํา่ อสิระอาหารคํา่ ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเลอืกซือ้สนิคา้ 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสู ่สนามบนิคนัไซ เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

23.55 น. เหริฟ้าสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิแอร ์เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ611 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
 

วนัทีห่า้  สนามบนิคนัไซ-สนามบนิดอนเมอืง 

 
03.50 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

**************************************** 
** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการ 

ออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญห่อ้งละ 

2-3 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

11 – 15 เมษายน 2562 39,999 12,000 

12 – 16 เมษายน 2562 41,999 12,000 

13 – 17 เมษายน 2562 41,999 12,000 

 

** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 10,000 บาท // จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ หกัคา่ต ัว๋ออก 12,000 บาท ** 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ  3,500 เยน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 
 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไม่คนืมดัจําไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดทํ้าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง  

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจําท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนํีา้มนัทีย่งัมไิดชํ้าระ คา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื กรุณาชําระ 21 วนักอ่นการเดนิทาง 
หมายเหตุ 1. ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน) **ถา้กรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหก้ลับมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายในการทําวซีา่เพิม่ ท่านละ 
1,700 บาท** 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพํานกัระยะส ัน้ในประเทศ
ญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่
เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศ

ญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํ่านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้



 
 

 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 3500 เยน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพํานักระยะสัน้ใน

ประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 
เง ือ่นไขการชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิมัดจําเป็นเงนิจํานวน 10,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่สาํรองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งชาํระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจน
ซีไ่ม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้ือว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ทําเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอํานาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้
นําเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ําระแลว้ ***ในกรณีทีว่นัเดนิ
ทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ 

2.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่าํระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่าํระแลว้เนือ่งในการเตรยีมการจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ 

การสาํรองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 

เง ือ่นไขและขอ้กําหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้าํหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธ

การเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันกอ่นการ
เดนิทางสาํหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะชาํระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ชาํระเงนิมัดจํา 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นสาํคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ
สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 



 
 

 

7. อตัราคา่บรกิารนีคํ้านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ 

คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นัน้  

 

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 
1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์

อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

 
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มนําผลติภัณฑท์ีทํ่ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอกฯ 

เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 


