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ชอ้ปป้ิง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงนาโกยา่ 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 

พเิศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปป้ิงจุใจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 

พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกูลโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนี า้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ัง้<< 

** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6000 บาท/ทา่น** 

 ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิทา่นละ  1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิชัน้ 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีน่ ัง่จ านวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว อากาศ ไฮไลท ์

04-08 มนีาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

11-15 มนีาคม 2566 35,888.- 8,900.-   

16-20 มนีาคม 2566 35,888.- 8,900.- 

 
 

18-22 มนีาคม 2566 BUS1 35,888.- 8,900.- 

 
 

18-22 มนีาคม 2566 BUS2 35,888.- 8,900.- 

 
 

01-05 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

 
 

08-12 เมษายน 2566 45,888.- 8,900.- 

 
 

15-19 เมษายน 2566 45,888.- 8,900.- 

 
 

22-26 เมษายน 2566 39,888.- 8,900.- 

 
 

29เมษายน-03พฤษภาคม 39,888.- 8,900.- 
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วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ– 

นาโกยา่ – ชมงานประดบัไฟฤดูหนาว ณ หมู่บา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ  

   

01.15 น. เหนิฟ้าสู่ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่น โดยเทีย่วบนิที ่XJ612 

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

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

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับ

นาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่นไม่อนุญาต

ใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่ น มชีือ่เสยีงระดับโลกในเร่ืองของ

วัฒนธรรมที่ประณีต ศิลปะแบบญี่ปุ่ นอย่างแทจ้ริง มีมนต์เสน่ห์แบบชนบทญี่ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมือง

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นนิยมของคนท่ัวโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ช่ัวโมง) 

จากนัน้สู่ ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา

โทริอิพันตน้แห่งเกียวโต (จริงๆมีเป็นหมืน่ๆ ตน้) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่า ศาลเจา้จิ้งจอก หรือ 

ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด่ เทพอนิาร ิซึง่เป็น เทพแห่งพืชพันธุธ์ัญญาหารของญี่ปุ่ น 

ช่วยบันดาลในหลายเร่ืองตัง้แต่ พืชพันธุ์งอกงาม, คา้ขายรุ่งเรือง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย

ป่วย และช่วยในเร่ืองการขอใหส้อบผ่าน เป็นตน้ ศาลเจา้แห่งนี้ มชีือ่เสยีงโด่งดังจาก เสาโทรอิสิีแดง 

เรียงตัวกันจ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดินไดท่ั้วทัง้ภูเขาอนิาร ิ ตามต านานเล่าสู่ว่า โดยปกตแิลว้

เทพอินาริจะไม่สื่อสารกับมนุษย์เองโดยตรง แต่จะสื่อสารผ่านบริวารของท่าน นั่นคือ สุนขัจิง้จอก 

(คทิสเึนะ 狐) นั่นเอง ท าใหม้ีรูปปั้นของสุนัขจิ้งจอกตัง้เรียงรายเต็มไปหมด จนคนท่ัวไป นิยมเรียก 

ศาลเจา้แห่งนี้ว่า ศาลเจา้จิง้จอก อสิระใหท่้านขอพรและถ่ายรูปภาพตามอัธยาศัย  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

 จากนัน้สู่ วดัคนิคะคุจ ิ (Kinkakuji) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรือ วดัทอง หรือ วดัอคิ

ควิซงั ทีค่นไทยนิยมเรียก เดมิสรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากะ โยชมิสิุและท่านมี

ความตัง้ใจยกบา้นพักแห่งนี้ใหเ้ป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ท่านเสยีชีวิต คนไทยนิยมเรียกกันว่า 

วัดทอง เนื่องจากทีวั่ดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าใหเ้กดิเป็น

เงาสะทอ้นกับพื้นน ้าเบือ้งหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีส่วยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงเกยีวโต 

น าท่านสู่ เมอืงนาโกย่า (Nagoya) เป็นตัวเมืองของจงัหวดัไอจ ิมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 

ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที่ส าคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่ น (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง)  ชม งานประดบัไฟฤดูหนาว  ณ หมู่บา้นนาบานะ โนะ ซาโตะ (Nabana 

no Sato Winter Illumination) เป็นธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทุ่ีงดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล 

สามารถเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! การประดบัไฟขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่น จะมใีนช่วงฤดูใบไม ้

ร่วงตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความนิยมมากเป็นพเิศษ เนื่องจากมี การ

แสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การประดับไฟใน
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น ้า (Water Illumination) อสิระใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับอลังการงานประดับไฟทีไ่ม่ว่าจะหันไปทาง

ไหนก็มมีุมใหเ้ก็บภาพประทับใจกลับไปอย่างมากมาย  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Hotel The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม เมอืงนาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – ถนนซนัมาจซิูจ ิ– 

เมอืงนาโกยา่ – ช๊อปป้ิงซาคาเอะ 

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

50 นาท)ี เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่ น เป็นหมู่บา้นชาวนาทีม่รูีปร่างแปลกตา

ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง 

ไฮไลท !์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคุึริ เป็นบา้นชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี ค าว่า กชัโช  มี

ความหมายว่า พนมมอื ซึง่เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบา้นทีม่หีลังคามุงดว้ยฟางขา้วที่

ท ามุมชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 

เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึ้นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ิ

ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  

 จากนั้นออกเดินทางสู่ เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ เมืองเล็กๆ ที่โอบลอ้มไปดว้ย

ภูเขาและธารน ้าใสจ านวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) อิสระใหท่้านเดินเล่น ถนนซนัมาจิซูจิ (Sanmachi-Suji 

Street) ซึง่ถูกขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอ้ย เป็นย่านเมืองเก่าแก่ที่ยังคง

อนุรักษ์ไวซ้ึง่อารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรือน, 
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รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึ้นดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบสมัยเอโดะไว  ้

นอกจากนี้ยังมี วัด, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ที่คึกคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมืองสวยสะอาด 

ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอัินอุดมสมบูรณ์  

เดนิทางกลับเมอืงนาโกย่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ช่ัวโมง) 

จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิง ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกิจการคา้ โดยเฉพาะแหล่งราตรี 

เช่น คลับและบาร์ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (Central Park) แหล่งรวม

แฟช่ันและรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเสือ้ผา้, รา้นของใชก้ระจุกกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็น

ตน้ แฟนๆไอดอลญี่ปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยอืนหา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึง่เป็นจุดศูนยก์ลาง

แหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ทีม่ ีGrand Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยังเป็นคาเฟ่ 

นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ตัง้ของ “ชงิชา้สวรรค์ Sky Boat” แลนด์มาร์คของย่านนี้อีกดว้ย อิสระ

เพลดิเพลนิย่านนี้ตามอัธยาศัย  

 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

พกัที ่ Hotel The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่ ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่่น - เอ็กซ์โปซิตี ้- เมอืงโอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ 

(ดา้นนอก) - ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



XJ057 KIX-KIX (22/11/22) 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) น าท่านสู่ ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่งนี้นั ้นถูกสรา้งขึ้นเพื่อใหร้ะลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ ผูท้ี่มี

ความส าคัญต่อเมอืงเกียวโตอย่างมาก เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองคแ์รกและองค์สุดทา้ยของเกยีวโต 

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอยิักษ์สีแดงทีตั่ง้อยู่ดา้นหนา้ของ

วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนัน้สัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น นั่นก็คือ 

การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญีปุ่่นเรยีกว่า Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แต่การชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุกขัน้ตอนนัน้

ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดยีว ยังเปิด

โอกาสใหท่้านไดม้สี่วนร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย 

เดนิทางสู่ เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)  เมอืงทีม่ขีนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภาคคันไซบนเกาะฮนชู 

ประเทศญี่ปุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มแีหล่งชอ้ปป้ิงยอดนิยม มสีวนสนุก

ขนาดใหญ่ ทัง้ยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี่ปุ่ น) และ คุ

ชคัิตส ึ 

อสิระใหท่้านเดนิชอ้ปป้ิง ณ เอ็กซโ์ปซติี ้(Expo City) ศูนยร์วมความบันเทงิทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของประเทศญี่ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวลิด์เอ็กซ์โป 

ทีจั่ดขึน้เมือ่ปีค.ศ. 1970 มเีนื้อทีทั่ง้หมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นทีแ่ห่งนี้มแีหล่งความ

บันเทิงมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 

ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว หรือแมแ้ต่ถ่ายรูปไดต้ามอัธยาศัย 

 เอ็กซโ์ปซติี ้ไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี ้

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้า จัดแสดงสัตวต่์าง ๆ ในรูปแบบการน าเสนองานศิลปะ และยังให ้

นักท่องเทีย่วไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ย่างใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนส าหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้

ภาษาอังกฤษในรูปแบบทีไ่ม่ซ ้าใคร ท่ามกลางบรรยากาศของเมอืงต่าง ๆ จากท่ัวทัง้อเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแห่งแรกในญี่ปุ่ น ทีจ่ะท าใหคุ้ณหลงใหลและ

ผจญภัยไปกับการต์ูนตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแ่ห่งการเรียนรูธ้รรมชาต ิ

5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ่งเป็นภาพยนตร์

การต์ูน 

6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ุดทันสมัย 

7. ANIPO สวนสนุกสุดน่ารัก ภายในมีชงิชา้สวรรค์ Redhorse Osaka wheel ซึง่เป็นชงิชา้ทีม่ ี

ความสูงมากถงึ 120 เมตร  

8. Lalaport Expocity แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดต์่างๆ มากกว่า 100 รา้น พรอ้มทัง้รา้นอาหาร 

รา้นกาแฟ และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 นาท)ี 

เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัว

ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชโินมารุซึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก ความ

งดงามของปราสาท ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ ทีน่ักท่องเทีย่วท่ัวโลกต่างใหค้วามสนใจ

ทีจ่ะมาเยอืนและชมตลอดทัง้ปี 

 จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ย่านชนิไซบาช ิ (Shinsaibashi) บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มีความยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส์ รา้นเคร่ืองส าอางค์ รา้นรองเทา้ กระเป๋า

นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรียกว่ามทุีกอย่างที่ตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี้ ใกลกั้นท่านสามารถ

เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ย่านบันเทงิยามค ่าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบริ 

จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนิปปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถ่ายภาพคู ่ป้ายกูลิ
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โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา

ก าลังวิง่อยู่บนลู่วิง่ ซึง่ถูกตดิตัง้มาตัง้แต่ ปี ค.ศ.1935 นอกจากนี้ยังมอีกีหนึ่งสัญลักษณ์สถานทีน่ัดพบ

กันหลง นั่นก็คอื รา้นปูคานิโดรากุ (Kani Doraku) ซึง่มปีูยักษ์ขยับแขนและลูกตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม

พลาดส าหรับ ทาโกยากิ อาหารทอ้งถิ่นของชาวโอซากา้ ที่มาถึงถิ่นแลว้ตอ้งลอง Original Taste 

รับรองไม่ผดิหวังแน่นอน 

ค ่า         อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ทีพ่กั  IBIS STYLES OSAKA NAMBA หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   

วนัทีห่า้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น - ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

  น าทา่นเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญีปุ่่น 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  

  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

 

ส าหรบัลูกคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  (JOINLAND)  

หกัออกจากราคาทวัร ์7,900 บาท/ทา่น 

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ัน้*  

** ท ัง้นีห้ากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเทีย่วบนิล่าชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ

สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ล่วงหนา้กอ่นท าการซือ้ต ัว๋ภายในประเทศทุกคร ัง้  เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 

รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิต่อ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ่................ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี..............ท่าน) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชทั้ง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรุณากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถูกตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่่านตอ้งการ อาทเิช่น 

อาหาร   ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

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

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

ล า ด ั

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


