


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

พักที่	BELLEVUE
GARDEN	HOTEL	หรือ
FP	HOTELS	SOUTH
NAMBA	หรือระดับ
เดียวกัน

2 เมืองเกียวโต	-	มิยามา	-	หมูบานคายาบูกิโนซาโตะ	-	วัดคิโยมิสึ
-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	สถานีรถไฟเกียวโต/เกียวโต	สเตชั่น

พักที่	FP	HOTELS
SOUTH	NAMBA	หรือ
ระดับเดียวกัน

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม
พักที่	FP	HOTELS
SOUTH	NAMBA	หรือ
ระดับเดียวกัน

4 ปราสาทโอซากา	-	เมืองนารา	-	วัดโทไดจิ	-	หลวงพอโต	ไดบุทสึ
นารา	-	ยานชินไซบาชิ	-	เมืองโอซากา	-	ริงกุ	พรีเมียม	เอาทเล็ท
-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

5 สนามบินดอนเมือง

14	ก.ย.	60	-	18	ก.ย.	60 23,999	บาท
15,999	บาท

23,999	บาท	15,999
บาท

23,999	บาท	15,999
บาท 8,000	บาท

15	ก.ย.	60	-	19	ก.ย.	60 23,999	บาท
15,999	บาท

23,999	บาท	15,999
บาท

23,999	บาท	15,999
บาท 8,000	บาท

21	ก.ย.	60	-	25	ก.ย.	60 23,999	บาท
19,999	บาท

23,999	บาท	19,999
บาท

23,999	บาท	19,999
บาท 8,000	บาท



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่ 	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3	
มีบริการอาหารรอนเสิรฟทัง้ขาไปและขากลับ
น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
12.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
15.20	น.	เหินฟาสู	เมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ610	บริการอาหาร	และเครื่องดื่ม

บนเครื่อง
22.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินโอซากา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูทีพัก
พักทีโ่รงแรม	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	หรือ	FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	พักที่	BELLEVUE	GARDEN	HOTEL	หรือ	FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองเกียวโต	นําทานเดินทางสู	มิยามา	พื้นที่ชนบทบนภูเขาที่ตั้งอยูหางจากเกียว

โตกลางไปประมาณ	30	กิโลเมตร
นําทานชม	หมูบาน	คายาบูกิโน	ซาโตะ	หมูบานที่มีชื่อเสียงของการมุงหลังคาแบบ	คายาบูกิ	ซึ่งมีกระทอม

หลังคาสูงอยูในพื้นที่เกือบ	40	หลัง	คือ	ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผูคนที่อาศัยใชชีวิตอยูในบาน	และทํางาน	เป็น
บรรยากาศที่แทจริงของชนบทในประเทศญี่ป ุน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ทีต่ิดรอบสุดทายของการประกวด	1	ใน	7	สิง่มหัศจรรย

ของโลกยุคใหม	เป็นวัดที่ใหญและเกาแกตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา
จากระเบียงแหงน้ีสามารถถายภาพ	ณ	จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกียวโต	มองเห็นวิวทิวทัศนของตัวเมือง

เกียวโตไดงดงาม	พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ	และเชิญดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติทีไ่หลมาจากเทือกเขา	โดยเชื่อวา	สายแรก	รวย	สายสอง	สวย-หลอ	สายสาม	แข็งแรง
ระหวางทาง	ทานจะไดสัมผัสกับรานคาญีป่ ุนตบแตงตามสมัยเอโดะ	และ	เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง

ทีร่ะลึก	เกีย่วกับญีป่ ุนขนานแท	อาทิ	ขนมโมจิ	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของญี่ป ุน	มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส	ไม
วาจะเป็นไสถั่วแดงสูตรดั้งเดิม,	ไสสตรอเบอรรี่,	ชอคโกแลต	เป็นตน
จากน้ันนําทานชม	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	ที่สถิตของพระแมโพสภ	เทพเจาที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มา

สักการะขอพร	ใหมีความเป็นอยูอุดมสมบูรณของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร
นําทานชม	ศาลโทริอิ	ซุมประตูสีแดงทีเ่ป็นสัญลักษณของศาลเจาทีมี่มากกวารอยตนทอดตัวยาว

ตามเสนทางของไหลเขาลดหลัน่กันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง
MEMORIES	OF	GEISHA	ที	่ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสม
ความปรารถนา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกียวโต	สเตชัน่	แหลงรวมหางสรรพสินคาโดยรอบไมวาจะเป็น	อิชิตัน	เดอะคิวบ

หรือรานคาบริเวณในสถานี	พบกับขาวของเครื่องใชนานาชนิด
และยังรวมถึง	รานราเม็ง	ชื่อดังใหทานไดทดลองลิ้มรสราเมงชื่อดังของเมืองเกียวโตที่ไดคัดสรร	มาไวใหทาน

ไดลองชิมกวา	10	รานดัง	(เน่ืองจากเป็นรานแบบญี่ป ุนจึงไมสามารถจองไดอาจจะตองยืนรอคิวประมาณ	5-10
นาที)

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

พื้นที่ชนบทบนภูเขาที่ตั้งอยูหางจากเกียวโตกลางไปประมาณ	30	กิโลเมตร
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมุงหลังคาแบบ	kayabuki	มี
กระจายอยูทั่วพื้นที่กวา	200	หลังคาเรือน	ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผูคนที่อาศัยใชชีวิต
อยูในบาน	และทํางาน	เป็นบรรยากาศที่แทจริงของชนบทในประเทศญี่ป ุน
พื้นที่มิยามาประกอบดวยหมูบานเล็กๆ	และชุมชนหลายๆชุมชนกระจัดกระจาย
ไปตามทางแคบหุบเขาที่คดเคี้ยว	แหลงทองเที่ยวหลักของที่น่ีคือหมูบานทาง
ทิศเหนือ	เรียกวา	คายาบูกิ	โน	ซาโตะ	Kayabuki	no	Sato	ซึ่งมีกระทอมหลังคา
สูงอยูในพื้นที่เกือบ	40	หลัง

หมูบาน	คายาบูกิโน	ซาโตะ	หมูบานที่มีชื่อเสียงของการมุงหลังคาแบบ	คายาบู
กิ	ซึ่งมีกระทอมหลังคาสูงอยูในพื้นที่เกือบ	40	หลัง	คือ	ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีผูคนที่
อาศัยใชชีวิตอยูในบาน	และทํางาน	เป็นบรรยากาศที่แทจริงของชนบทใน
ประเทศญี่ป ุน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



รานราเม็ง	เน่ืองจากเป็นรานแบบญีป่ ุนจึงไมสามารถจองไดอาจจะตองยืนรอคิวประมาณ	5-10
นาที
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร

มีการออกแบบสมัยใหมโดยใชเหล็กเป็นโครงสราง	ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
ญี่ป ุน	โดยมีหลังคาเป็นเอกลักษณโดดเดน	และยังเป็นศูนยรวมของเสนทาง
เดินรถไฟทั้งบนดินอยางเจอาร	รถไฟความเร็วสูงซินคันเซน	และขบวนใตดิน
ของสาย	Kintetsu	และ	Karasuma	และยังเป็นสถานีรถบัสดวย	ประกอบดวย
สองดานหลักๆ	คือ	ดาน	Karasuma	เป็นทางดานเหนือของเมืองทางน้ีจะคึกคัก
มากไปดวยรานคา

	พักที่	FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปป้ิงตามยานดังของมหานครโอซากา	โดยการน่ังรถไฟ	(ไมรวมคารถไฟ)

ทานสามารถน่ังรถไฟ	JR	เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลงทองเที่ยวชื่อดัง	อาทิ
-	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนครโอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย
และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ
-	โอซากา	อะควอเรีย่ม	เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก	ทานจะไดพบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาด
ใหญที่หาชมไดยาก,	แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย	ที่มีขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตา
กับสัตวมีชีวิตใตน้ํานานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก	อาทิเชน	ปลาโลมา,	ปูแมงมุม,	นาคทะเล,	นกเพนกวิน	เป็นตน
-	วัดชิเท็นโนจิ	วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ	1,400	ปี	และเป็นพุทธสถานแหงแรกในญี่ป ุน
โดยมีจุดเดนอยูที่	เจดีย	5	ชั้นอันวิจิตร	สรางตามแบบสถาปัตยกรรมสมัย	อาซุกะ	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
หลายองค
หรือทานที่สนใจเดินทางสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ชําระเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)	รวม
สนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่โรงแรม	FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



ทานที่สนใจเดินทางสู	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ชําระเพิม่ทานละ	2,700.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)	รวม
สนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ
เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารเทีย่ง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ

	พักที่	FP	HOTELS	SOUTH	NAMBA	หรือระดับเดียวกัน

ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ	ปราสาทโอซากา	(ไมรวมคาเขาปราสาท)	ซึ่งถือไดวาเป็น

สัญลักษณของเมือง	สัมผัสความยิ่งใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน	ซึ่งเลาถึงความเป็นมาของ
ปราสาท	รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช	ตางๆของโชกุน	ฮิเดโยชิโตโยโตมิ	ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาท
แหงน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองนารา	เป็นเมืองหลวงแหงแรกของญี่ป ุน	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.1253

นําทานชม	วัดโทไดจิ	เป็นวัดที่มีความสําคัญที่สุดในเมืองนารา	มีเสาถึง	18	ตน	รองรับหลังคาเป็น
สถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.1286	สิ่งสําคัญที่ลํ้ าคาที่สุดของวัดน้ีคือ	หลวงพอโต
ไดบุสสึ	สรางดวยทองสัมริดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	ประดิษฐานอยูในวิหารหลวงพอโต	ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม
และสรางขึน้ใหมและทุกทานจะไดสัมผัสกับกวางนารักและแสนเชื่องที่อยูบริเวณรอบวัดเป็นจํานวนมาก
จากน้ันนําทานชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	ยานชอปป้ิงชื่อดังของนคร	โอซากา	ภายในยานน้ีมีรานคาเกาแก

ปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย	และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้งสําหรับเด็ก	และผูใหญ
จากน้ันนําทานสู	ริงกุ	เอาทเล็ต	(Rinku	Outlet)	แหลงชอปป้ิงใหญใกลกับสนามบินคันไซ	ใหทานเพลิดเพลิน

กับการเลือกซื้อสินคา	“แบรนดเนม”	ชื่อดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ
(อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา)
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู	สนามบินคันไซ	เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง



เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

หลวงพอโต	ณ	วัดโทไดจิ”	อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ	ผู
ปกครองญี่ป ุนในยุคแรก	หลวงพอโต(ไดบุทสึ)	ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์นาด
มหึมาภายในโบสถไมโบราณ	พรอมชมฝูงกวางนับรอยที่มารวมตัวกันตาม
ธรรมชาติ	วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง	หรือที่เรียกกันวา	วัดหลวงพอ
โต	เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา	1,200	ปี	ประดิษฐานอยูภายในวิหารไม
โบราณที่ใหญที่สุดในโลก	มีกวางป าจํานวนมาก	ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ	เพื่อทักทายขออาหารจากนักทองเที่ยวไมเวนวันหยุด..

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย



อิสระอาหารกลางวัน	และอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อความสะดวกในการชอปป้ิงสินคา

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

00.10	น.	เหินฟาสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบินแอร	เอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ611	(บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.00	น.	ถึงสนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน

3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย
จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป

4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

**	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
มัดจําทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย
ยกเวนคาภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง

1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	10,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง



9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)	**ถากรณีทีท่างรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผู
เดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,700	บาท**

2.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	3000	เยน	/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

5.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	(เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน)

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี

1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)	ทางทัวรจัด
เตรียมให

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	ทางทัวรจัดเตรียมให

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

**	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่ทานละ	3000	เยน	/ทริป/ตอ
ทาน***
**	ราคาเด็กอายุไมถึง	2	ขวบ	10,000	บาท
ตัว๋เมื่อออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	ประเทศญี่ป ุน	มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข
เน้ือสัตว	ไสกรอกฯ	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับใน
อัตราที่สูงมาก

1.		กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง
เพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆ



2.		กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ
จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับ
เงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคา
บริการตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
					-		2.1						ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว	***ใน
กรณีทีว่ันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ	ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา	45	วัน
					-		2.2						ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
					-		2.3						ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคา
ใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การ
สํารองที่น่ังตัว๋เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ	

	3.		การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra
Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	

4.		การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมลล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน
จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

5.		ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


