
 

  

 

 

OSAKA MIYAMA KYOTO 5D3N 
ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้3 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน - ตลุาคม 2562 
 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์XJ 
เยอืนเมอืงมยิามา่ สมัผสัวธิชีวีติญี:ปุ่ นชนบท ณ หมูบ่า้นคายาบกู ิ

ฟรเีดย ์อสิระเลอืกซื>อทวัรเ์สริม Universal studio 
หรอื ชอ้ปปิ> งจใุจ  ณ Expo City , Duty Free และ ชนิไซบาช ิ

ชื:นชมธรรมชาต ิณ นํ >าตกมโินะ จดุพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวโอซากา้ 
อลงัการกบัปราสาทโอซากา้ สญัลษัณ์ของเมอืง 

พเิศษ !!! ใสชุ่ดกโิมโน ชมศาลเจา้เฮอนั และ รว่มพธิชีงชาญี:ปุ่ น 
มนํี >าดื:มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด//ฟร ีWIFI ON BUS 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี:ยว กรุป๊ไซส ์

24-28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 มถินุายน-04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
12-16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
14-18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
15-19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
16-20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

  

 

 

30 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
12-16 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
14-18 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
15-19 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
16-20 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
14-18 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

  

 

 

 

** ปล. ราคานี>ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
ไมม่รีาคาเด็ก เนื:องจากเป็นราคาพเิศษ / เด็กอายตุํ:ากวา่ 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทา่น 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี:ปุ่ น  
11.00 น. พรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  
14.10 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ610 
21.55 น.   ถงึ เมอืงคนัไซ ประเทศญี:ปุ่ น หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสูท่ี�พัก (เวลาที:ญี:ปุ่ น เร็ว
กวา่เมอืงไทย 2 ช ั:วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศ
ญี:ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื>อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั**  
จากน ั>นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่โรงแรมที:พกั 
คํ:า         อสิระรบัประทานอาหารคํ:าตามอธัยาศยั  
พกัที: Ueno Flex Hotel Iga หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที:สอง   เมอืงมยิามา่ – หมูบ่า้นคายาบูก ิ- แตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี:ปุ่ น - ศาลเจา้เฮอนั – 
การเรยีนพธิชีงชาญี:ปุ่ น - ชอ้ปปิ> ง เอ็กซโ์ปซติี> 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิามา่(Miyama) เมอืงชนบทบนภูเขาที�ตั �งอยู่ห่างจากเกยีวโตกลางไปประมาณ 30 กโิลเมตร 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคายาบูก ิ(Kayabuki no Sato) หมูบ่า้นทางทศิเหนอื ของเมอืงนี� เป็นแหล่งทอ่งเที�ยวที�มชี ื�อเสยีง ใน

16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

  

 

 

หมูบ่า้นจะมกีระทอ่มหลังคาสงูอยูใ่นพื�นที�เกอืบ 40 หลัง แตล่ะบา้นมกีารอนุรักษ์รปูแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวฒันธรรมแบบ
ดั �งเดมิ โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอกีอย่างนงึคอื หมู่บา้นแห่งนี�เป็นบา้นจรงิๆที�มคีนอยูอ่าศัย 
และยังคงดําเนนิชวีติทํางานแบบคนทั�วๆไปในแถบนี� เพยีงแต่ดว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นที�คงความโบราณอสิระใหท้่านได ้
สมัผัสบรรยากาศที�แทจ้รงิของชนบทในประเทศญี�ปุ่ นตามอธัยาศัย 
เที:ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 
จากนั�น นําท่าน เปลี:ยนเครื:องแตง่กายดว้ยชุดกโิมโน ชุดประจําชาตญิี:ปุ่ น พเิศษ!!! ทา่นสามารถแตง่กายดว้ยชุด
กโิมโนพรอ้มถา่ยรปูสวยๆ จากทางบรษัิท นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ศาลเจา้แหง่นี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพื�อให ้
ระลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิMโคเมอ ิผูท้ี�มคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนื�องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและ
องคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยิักษ์สแีดงที�ตั �งอยูด่า้นหนา้
ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญี�ปุ่ น นั�นก็คอื การเรยีนพธิชีง
ชาญี:ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี�ปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริ�มตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดื�มชา ทุก
ขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที�บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ค่รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสให ้
ทา่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย  
 นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อ ณ เอ็กซโ์ปซติี> (Expo City) ที�เที�ยวแห่งใหม่ในโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิที�
ย ิ�งใหญท่ี�สดุแหง่หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึ�งของสวนสาธารณะที�สรา้งขึ�นเพื�อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 
ที�จัดขึ�นเมื�อปี 1970 ตั �งอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อที�ทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นที�แห่งนี�มี
แหลง่ความบนัเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซป็ต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้า่น
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์ >า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเที�ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที�ไมซํ่�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั�วทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี�ปุ่ น ที�จะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภยัไป
กบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที�แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึ�งเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

คํ:า         อสิระรบัประทานอาหารคํ:าตามอธัยาศยั  
พกัที: Hommy Hotel Osaka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที:สาม   อสิระชอ้ปปิ> งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซื>อทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 



 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเที�ยวตามสถานที�ต่างๆ ภายในเมืองโอซากา้ โดยมีไกด์ใหคํ้าแนะนําการ
เดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 
แนะนําสถานที:ทอ่งเที:ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึ�งในวัดที�เกา่แกท่ี�สดุของญี�ปุ่ น เชื�อกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอ
ประเทศญี�ปุ่ น 

• พิพิธภณัฑ์สตัว ์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือที�เรียกว่า Kaiyukan ตั �งอยู่ที�  
Tempozan Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑ์สัตว์นํ�าที�ดีที�สุดของญี�ปุ่ น มีสัตว์นํ�า
หลากหลายชนดิที�อาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

  แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ> ง 
• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึ�งในสถานบนัเทงิยามคํ�าคนืที�โดง่ดงัของโอซากา้ เป็น

แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายที�เปิดใหบ้รกิาร 24 ชั�วโมง 
• อะเมะรคิามูระ Amerikamura เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับยา่นฮาราจูกขุอง

โตเกยีว ย่านนี�ก็จะไดพ้บกับแฟชั�นการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญี�ปุ่ น มบีรรยากาศ
ครึ�กครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึ�งที�น่ามาเดนิ
เลน่ 

• ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ>งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกันว่าศาลเจา้
แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีื�อเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงที�เรยีงตัวกัน
จํานวนหลายหมื�นตน้ หรอื เลอืกซื>อทวัรเ์สรมิ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์  

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมื�อเดือนมีนาคม ปี 
2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ที�เปิดในเอเชยี ภายในมที ั>งหมด 8 โซน: 
Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 
Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครื�องเล่น
ต่างๆ ตั �งแต่เครื�องเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะที�หวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี�ยังมหีนัง 3 มติ ิ
อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรื�องใหม่ล่าสุด
อยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึ�งเป็นหา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่ ที�มโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั �งรา้นที�ขายสนิคา้ของยูนิเวอร์แซล 
สตดูโิอ และของที�ระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยงัมพีพิธิภณัฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยา
กชิื�อดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิ�มลองรสชาตดิั �งเดมิ ของกนิขึ�นชื�อของโอซากา้ ที�ไดรั้บการโหวต
จากชาวเมอืงว่าเป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยูท่ี�แลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยูท่ี�ชั �น 4 ของ
หา้งแหง่นี�  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ:าตามอธัยาศยั** 
พกัที: Hommy Hotel Osaka หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที:ส ี:  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – รา้นดวิตี>ฟร ี- หบุเขามโินะ - นํ >าตกมโินะ – สนามบนิคนัไซ  



 

  

 

 

  เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งในแลนด์มาร์คสําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอย
ปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารซุ ึ�งอยูท่างป้อม
ตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  
เดนิทางสูร่า้นชอ้ปปิ�งปลอดภาษี หรอื รา้นดวิตี>ฟร ีพบกับสนิคา้มากมายทั �งแบรนเนมด ์โลคอลเนมที�มขีายเฉพาะที�ญี�ญี�ปุ่ น 
เครื�องสําอางค ์กระเป๋า ตลอดจนยาวติามนิ อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งตามอธัยาศัย 
เที:ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 อสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ย
รา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรที
แบรนดท์ั �งญี�ปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งที�ตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี� 
จากนั�นนําท่านเที�ยวชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรือ มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นํ >าตกมโินะ (Minoh 
Waterfall) ที�ตั �งตระหงา่นดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุเขาซึ�งทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณ
ไมร้าว 980 ชนดิ แมลงกว่า 3,000 ชนดิอาศัยอยู่ อสิระใหท้่านชมความงามตามอัธยาศัย จากน ั>น ไดเ้วลาอนัสมควรนํา
ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
23.55 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที:ยวบนิที: XJ611 
 
วนัที:หา้  สนามบนิดอนเมอืง 
03.55 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

ราคาพเิศษ สงวนสทิธิ�ไมร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ท ั>งนี>เพื:อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 

  

 

 

 
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที:ยวญี:ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี:ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั:วโมง มอิาจเพิ:มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม
ความเหมาะสม ท ั>งนี>ข ึ>นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั>นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี:ยนเวลา
ทอ่งเที:ยวตามสถานที:ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั{วเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม 



 

  

 

 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�นรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสมัภาระที�มนํี�าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั{วเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึ>นตํ:า 34 ทา่น หากตํ�ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีี�จะชําระคา่บรกิารเพิ�ม
เพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิMในการ
งดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื:อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� โปรแกรมนี>ชําระเงนิเต็มจํานวน 
• หากไมช่ําระมดัจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่
• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงื�อนไข 
• เมื�อท่านชําระเงนิไมว่่าจะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆที�ได ้

ระบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื:อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์
• สง่รายชื:อสํารองที:น ั:ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื:อพรอ้มยนืยนัวา่

ตอ้งการเดนิทางท่องเที:ยวทรปิใด, วนัที:ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื:อ-นามสกลุ และอื:นๆ เพื:อใชใ้นการจองต ั�วเครื:องบนิท ั>งส ิ>น 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ�า 2 
หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื:อนไขยกเลกิการจอง : 

• ไมส่ามารถยกเลกิเดนิทางได ้
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี:ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี:ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั>นในประเทศญี:ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื:อการทอ่งเที:ยว เยี:ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื:นเอกสารในข ั>นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื:อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี> 

1. ตั{วเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี:ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี:ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั>งหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี:จะเลื:อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ>นในกรณีที:มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  



 

  

 

 

2. ขอสงวนสทิธิMการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิMในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรทั์ �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้

โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัด
หอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิ�ม

เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิMในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 



 

  

 

 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื:อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื:อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื:อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื:อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

 

 

ลําดบั ชื:อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื:อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


