
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 

 

11.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์

สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกใน

การเช็คอิน 

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง 
จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ 

(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
14.50 น. เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ610 บริการอาหาร และเครื่องดื่ม        

บนเครื่อง 

 
 

 

 

 
 

 

22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

พักที ่ โรงแรม KANSAI SPRING HOTEL KANSAI AIR GATE หรือระดับเดียวกัน 
 

วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต– ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะ

ซาโตะ - นาโกย่า สเตชั่น 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมานานกว่า 1,000 ปี น าท่าน

เดินทางสู่  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เป็นที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของ

ประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร น า

ท่านสักการะ พระแม่โพสภและเทพจิ้งจอกที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจาก

สรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ต่ืนตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจ านวนมากมาย 

แล้วน าท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัว

ยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของ

ภาพยนตร์เรื่อง MEMOIRS OF A GEISHA ที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพร

เทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา  
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพ่ือเป็นสถานที่

พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี ค.ศ.

1950 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1955 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองค าเปลวอย่างสวยงาม ให้

ท่านได้ด่ืมด่ ากับความสะอาดใสของสระน้ าที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่าง

งดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ชม เทศกาลแสงสีนาบานะ โนะซาโตะ Nabana no 

Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ ธีมพาร์คสวนดอกไม้ ที่มีทุ่งดอกไม้ให้ชม

ตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี  ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดู

หนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ เนื่องจากมีไฮไลท์การประดับไฟ



 
 

ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า

จะเป็น อุโมงค์แสงไฟ หรือ การประดับไฟในน้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  งานเทศกาลแสงสี ปกติจะจัดเป็นประจ าทุกปี ในวันที่ 14 ต.ค. – 06 พ.ค. 

ของทุกปี ในกรณีที่งานเทศกาลดูไฟแสงสีปิดการแสดงแล้ว  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยน

โปรแกรมทัวร์  โดยจะน าท่านเดินทางสู่เมืองคิโยสึ เพื่อภาพประทับใจกับปราสาทคิโยสึ 

และสะพานแดงที่ทอดยาวเข้าสู่ตัวปราสาท  ปราสาทแห่งนี้ได้รับการยกย่องจากหลาย

ประเทศว่าเป็น “หนึ่งในปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลก” ในช่วงท้ายของปี ค.ศ. 1500   แต่ใน

ปีค.ศ 1610 ท่านโทคุกาวะ อิเอยาสึ   โชกุนในสมัยนั้นได้ก่อสร้างปราสาทนาโกย่า ท าให้

ปราสาทหลายแห่งในบริเวณนั้นถูกท าลายเพ่ือมาสร้างปราสาทนาโกย่าแห่งใหม่  รวมถึง

ปราสาทคิโยสึด้วย โดยก้อนหินจ านวนมากจากก าแพงคิโยสึ และไม้ของปราสาทคิโยสึถูกรื้อเพื่อ

น ามาก่อสร้างเป็นป้อมปืนในมุมตะวันตกเฉียงเหนือของปราสาทนาโกย่า  ทั้งนี้ปราสาทหลัง

ปัจจุบันที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี  1989 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคิโยสึ  ไม่รวมค่าเข้า

ชมท่านละ  300 เยน โดยตัวปราสาทจะเปิดให้เข้าชม ในเวลา  09.00-16.30 น. ของทุก

วัน ยกเว้นวันจันทร์  วันหยุดราชการหรือวันหยุดชดเชยของญี่ปุ่น  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ นาโกย่า สเตชั่น ศูนย์กลางการคมนาคมทางรถไฟที่ส าคัญของ

เมืองและภูมิภาค Chubu อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางไปยังจังหวัดหรือภูมิภาคอื่นๆ  

เพราะที่น่ีเป็นศูนย์รวมสถานีรถไฟ JR, รถไฟใต้ดิน และรถไฟด่วนชินคันเซ็นเอาไว้ด้วยกัน สถานี 

นาย่า สเตชั่น จึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่ส าคัญมากเลยทีเดียว ที่ชั้นใต้ดินของสถานีนาโก

ย่ายังมีแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า 

อุปกรณ์เดินป่า ร้านขายของฝาก  ร้านอาหารมากมาย เช่น ร้านข้าวหน้าปลาไหล ร้านปีกไก่ทอด 

ร้านซูชิ  (อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า)  สมควรแก่

เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

พักที ่  โรงแรม  HASHIMA DAILY HOTEL / OGAKI FORUM HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่ บ้านชิราคาวาโกะ  -” ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่ า                   

เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้ - ย่านมัตสึโมโต้เอกิมะเอะ 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่

สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร น าท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมือง

ขนาดเล็กน่ารักต้ังอยู่ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจ้า แม่น้ า สะพาน ตลาดเช้า และบรรยากาศ

แบบเมืองเกียวโตในอดีตไว้ได้อย่างลงตัว น าท่านสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือก

จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ 

ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ช่ือนี้ได้มาจากค าว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้าน

ที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 

18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 

แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

น าท่านชมสถานที่ส าคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า  ไม่รวมค่าเข้าชมท่านละ 

430 เยน  ใช้เป็นทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่า

ราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้

การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือ

กว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นที่ท าการรัฐในยุคเอะโดะเพียง

แห่งเดียวที่ข้ามพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง

ภายในนี้ประกอบด้วยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้อง

ขังนักโทษ โรงครัว และห้องพักของเจ้าหน้าท่ี  

จากนั้นให้ท่านได้ชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยังคงคว ามเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม

อย่างแท้จริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคง

อนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพ้ืนเมืองและ

เก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิโสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบโบะ ซึ่งเป็น

ตุ๊กตาตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณสมัยก่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อเก็บภาพประทับใจด้านหน้า ปราสาทมัตซึโมโต้ 

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีด า และปีกด้านต่างๆ ของ

ปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพ่ือใช้เป็นที่

พักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับการจัดต้ังเป็นสมบัติประจ าชาติญี่ปุ่นได้ปรับ

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นและประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนา

กาโน่ และเป็นปราสาทท่ีมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มัตสึโมโตะ  เอกิมะเอะ หรือย่านร้านค้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟมัตสึ

โมโต้ โดยย่านนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งขายของที่ระลึก และขนมที่มีจ าหน่าย

เฉพาะในจังหวัดนากาโน่ หรือมัตสึโมโต้เท่านั้น  นอกจากนั้นมีร้านอาหารมากมาย ทั้งอาหาร

ญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารเกาหลี ร้านขายข้าวแกงกะหรี่ ข้าวหน้าเนื้อ แฮมเบอร์เกอร์ เป็นต้น  และ

ยังเป็นท่ีต้ังของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง อาทิเช่น  ห้างมิโดริ ซึ่งบริเวณชั้นล่างสุดและชั้นบนสุด

ของห้างจะเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก และขนมของฝากมากมาย (อิสระอาหารค่ าตาม

อัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า)  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก 

พักที่  โรงแรม   PERMIER CABIN MATSUMOTO HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่ส่ี โทยามะ – เส้นทางสายโรแมนติค - ก าแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับ

สภาพอากาศ) – ช้อปป้ิงห้างอิออน จัสโก้   
 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เมือง โทยาม่า จุดเริ่มต้นของเส้นทาง ก าแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เส้นทาง

ท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ) น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูป

ขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่า เพ่ือท าการเปลี่ยนรถโค้ชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน             

น าท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ยอดดอยผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันในแต่ละฤดู 

เช่น น้ าตกโชเมียวเป็นน้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุกว่า 

1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเมษายน-ต้นเดือน



 
 

พฤษภาคม) ถึงยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านสามารถเห็น

ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลหมอกที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้

ท่านมิรู้ลืม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 

เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีก

ฟากฝั่งของภูเขา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชม

ทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจอย่างยิ่งแก่นักท่องเที่ยว น าท่าน

โดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเท่านั้น ไม่มีเสา

ค้ าหรือคั่นกลางเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า น าท่านโดยสาร

เคเบิลคาร์ไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพ่ือลดระดับลงสู่สันเขื่อน คุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษ์ที่มี

ความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่ งใหญ่ตระการตาของ

เทือกเขาเจแปนแอลป์ได้ และชมความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่ง

เสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่าง จากนั้นน าท่านสู่ด่านสุดท้ายของเส้นทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถ

โค้ชไฟฟ้าทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทางยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่สถานีปลายทาง “โองิซาว่า”  

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างอิออน จัสโก้  ให้ท่านได้เลือกทาน 

หรือเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ ร้าน 100 เยน และ หาก

ท่านใดหลงไหลในรสชาติของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อได้ที่น่ีได้เลย  



 
 

ค่ า  อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย  

พักที่  โรงแรม WASHINGATAKE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันทีห่้า        ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ  
 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า น าท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอ

ซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชม

นิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและข้าวของ

เครื่องใช้ ต่างๆ ของโชกุน ฮิเดโยช ิโตโยโตมิ ผู้มีค าสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้   

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องส าอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอด

ภาษีดิวตี้ฟรี   น าท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้

มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งส าหรับเด็ก และ

ผู้ใหญ่  ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นน าแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมี

ร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วย

แสงไฟนีออนและดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกมากมาย และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้

ได้มากที่สุด เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมาย

การค้าของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

จากนั้นน าท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ  

ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคา

พิเศษ อาทิ เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด 

อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ 

พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ลื อ ก ซื้ อ ก ร ะ เ ป๋ า ไ ฮ ไ ซ  Bally, Prada, Gucci, Diesel, 

Tumi, Gap, Armani ฯลฯ หรือจะเลือกดู เครื่องประดับ  และนาฬิกาหรูอย่าง  Tag 

Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯ ล ฯ  ร ว ม ไ ป ถึ ง ร อ ง เ ท้ า แ ฟ ชั่ น  Hush 

Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯ ล ฯ  ห รื อ เ ลื อ ก ซื้ อ สิ น ค้ า ส า ห รั บ

คุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ า ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิงสินค้า) 

ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

วันที่หก  โอซาก้า – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 

 

00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง 

04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 



 
 

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

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *** 

 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทาง

บริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋ว

ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์

ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  

 
 

 
อัตราค่าบริการ  

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ห้องละ 

2-3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว 

เครื่องบิน 

17 – 22 เมษายน 2561 36,999 8,000 28,999 

25 – 30 เมษายน 2561 35,999 8,000 27,999 

01 – 06 พฤษภาคม 2561 36,999 8,000 28,999 

02 – 07 พฤษภาคม 2561 37,888 8,000 29,888 

03 – 08 พฤษภาคม2561 37,888 8,000 29,888 

08 – 13 พฤษภาคม 2561 34,888 8,000 26,888 

09 – 14 พฤษภาคม 2561 34,888 8,000 26,888 

15 – 20 พฤษภาคม 2561 32,888 8,000 26,888 

16 – 21 พฤษภาคม 2561 34,888 8,000 26,888 

22 – 27 พฤษภาคม 2561 34,888 8,000 26,888 

23 – 28 พฤษภาคม 2561 36,999 8,000 28,999 

 



 
 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาช าระมัดจ า หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด  เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยัง

มิได้ช าระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาช าระ 25 วันก่อนการเดินทาง 

หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นใน

ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ

ธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้า

ประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างที่พ านักใน

ประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก 

โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 
 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้

เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพ่ิม ท่านละ 1,700 บาท** 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล 

ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่

ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 

 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ เพื่อส ารองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท

อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการ



 
 

มอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้

ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน า

เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของ

ทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับ

ประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทาง

บริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 



 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึง

ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว

ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  

อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการ

บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง

เที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่

มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  

 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้าสิ่งของ

ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน

เท่าน้ัน  
 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้

สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 


