
#16340        ทัวร�ญ่ีปุ�น โอซาก�า ทาคา
ยาม�า 6 วัน 4 คืน เทือกเขาเจแปนแอ

ลป� หมู�บ�านชิราคาวาโกะ บิน XJ



 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 
 

21.30 น.   พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 
(XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป�า 

 

 
00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ�น โดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บน 

เคร่ืองมีจําหน่าย) 

08.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ�น 

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับ

นา�ิกา ของท่านเป�นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการ

นัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีปุ�นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก 

เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ�าฝ�นจะมีโทษจับ

และปรับ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป�น

เมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป�นอันดับ 2 และมีประชากร

มากเป�นอันดับ 3 ของประเทศญ่ีปุ�น พาทุกท่านถ่ายภาพ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหตุ 

20-25 เมษายน 2566 41,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 
(Infant ไมเ่กนิ 2ป� 

6,000 บาท) 
11,500 

30  

02-07 พฤษภาคม 2566 44,888 30  

03-08 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

05-10 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

09-14 พฤษภาคม 2566 42,888 30  

11-16 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

16-21 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

18-23 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

23-28 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

25-30 พฤษภาคม 2566 41,888 30  

01-06 มถินุายน 2566 43,888 30  

06-11 มถินุายน 2566 41,888 30  

13-18 มิถนุายน 2566 41,888 30  

15-20 มิถนุายน 2566 41,888 30  

20-25 มถิุนายน 2566 41,888 30  

22-27 มถินุายน 2566 41,888 30  

วันทีห่นึ่ง    ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet    อาหาร เทีย่ง   
                                                                                                                                                                                                                                                                                



ด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ของญ่ีปุ�น ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของ

ศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป�นที่พํานักของโทโยโทม ิฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ�นให้เป�นหนึ่งเดียวในสมยันั้น ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมก่อสร้างจนถงึ

เสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป� เป�นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป�นหนึ่งในสัญลกัษณ์ของญ่ีปุ�น ในป�จจุบันปราสาทโอซากา้ก็

ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป�นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ�น (ค่า

ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ป�้ งย่างบุฟเฟ�ต์ Yakiniku 

พาทกุท่านไปช้อปป�้ งที่ Mitsui outlet park Shiga Ryuo อกีหนึ่งเอาท์เลตทีม่ีใหญ่มาก และเป�นทีน่ิยมอย่างมาก ด้วยจํานวน
ร้านค้าทีม่กีว่า 230 แบรนด์ ทัง้แบรนด์เสือ้ผ้าเด็กจนถึงผู้ใหญ่ รองเทา้ และเคร่ืองประดับมากมาย จึงยกให้เป�นเอาทเ์ลตที่
ใหญ่ที่สดุในแถบคันไซ ซ่ึงรวมทั้งแบรนด์ดัง แบรนด์หรูมากมายของต่างประเทศ และแบรนด์แฟช่ันช้ันนําของญ่ีปุ�น ที่เป�นที่
นิยมต่างๆ และตรงกลางห้างยังมีพ้ืนทีส่ําหรับนั่งเลน่อกีด้วย  

เย็น  อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย 

 ที่พัก: Chisum Inn Nagoya / Aichi area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ 
Hamanoyasan สถานที่ผลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทั้งยังเป�นเมืองที่มี
ช่ือเสียงเร่ืองการตีดาบญ่ีปุ�นอย่างดาบเซกิ สําหรับร้านมีดซันซูนี้มี
เคร่ืองใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ช้ิน ไม่ว่าจะเป�นมีดหรือกรรไกร
ตัดแต่งกิ่งและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้การทําวัตุดิบของท่าน
ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยังมีดาบญ่ีปุ�น ขนมและเคร่ืองด่ืมเย็นๆจําหน่าย
อีกด้วย พาทุกท่านไปชมสถานที่ชื่องดังของญี่ปุ�น หมู่บ้านมรดก
โลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที่ 6 ของ
ญ่ีปุ�น  ที่นี่ ได้รับการข้ึนทะเบียนเป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในป� 1995 เป�นหมู่บ้าน
ชาวนาที่ต้ังอยู่ในหุบเขาตามแม่นํ้าโชกาวะ (Shogawa) เป�นหมู่บ้าน
เล็กๆ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ต้ังอยู่บนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและ
โทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของ
เกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 
ป� จุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่ประจํา
หมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ที่ถือว่าเป�นบ้าน
ทรงกัสโซ่แบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้จวบจนป�จจุบันอันเป�นสมบัติ
ของชาติ และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตการเป�นอยู่ของคนใน
หมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมีบ้านเก่าแก่ด้ังเดิมของญ่ีปุ�นให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังที่เป�ดเป�นร้านค้า 
ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก อิสระให้ทุกท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) Japanese Set 
 จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old 

Town) ต้ังอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ 
(Gifu) เป�นย่านที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ
อนุรักษ์ไว้เป�นอย่างดีจนถึงทกุวันนี้ เดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO 
หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป�นเขตเมืองเก่าที่มีการ
อนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ป�ไว้ได้เป�นอย่างดี 
เป�น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป�น Old Town ของญ่ีปุ�น เมื่อคร้ังหนึ่งใน
อดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความเฟ�่ องฟูทาง

วันทีส่าม   ร้านมีดซันชู – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเกา่ทาคายามา่ - หมู่บา้น LITTLE KYOTO  –  
    ที่พักออนเซ็นนากาโน่              อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                                                               
 



เศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป�นย่านศูนย์กลางสําหรับการทํา
การค้าของเมือง Takayama มีถนนที่เช่ือมระหว่างสถานที่สําคัญ
ทั้ง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตก
ทอดมาต้ังแต่ยุคเอโดะมาถึงป�จจุบัน เป�นการสร้างบ้านเรือนตาม
สไตล์แบบญ่ีปุ�นแท้ บ้านทั้ง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีนํ้าตาลหรือสีดํา 
ในป�จจุบันนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนี้เท่านั้น 
เพ่ือไม่ให้โดดหรือดูแปลกแยกออกมาจากบ้านหลังอื่น อิสระให้ทุก
ท่านได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจําหน่าย
เหล้าสาเก ร้านทํามิโสะ ร้านซูชิ ไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ 
หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซ่ึงถือว่าเป�นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป�นสินค้ายอดนิยม  หรือ 
ถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดง ที่ทอดข้ามแม่นํ้ามิยากาวะซึงเป�นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4)  
ที่พัก: Azumino Hotaka View Hotel Nagano / Nagano area 3* หรือระดับ
ใกล้เคียงกัน  ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 
วันก่อนเดินทาง หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การ
อาบนํ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ�น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม 
ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของ
เลือดดีข้ึน การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึง

เครียดได้พร้อมบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่)  

 นําท่านชมไฮไลท์ เจแปนแอลป�  ทาเตยามะ-คุโรเบะ 

(Tateyama Kurobe Alpine Route) เส้นทางที่เริ่มต้น
สถานโีองซิาวะ (Ogisawa) และส้ินสุดทีเ่ขาทาเตยามะ ใน
จังหวัดโทยามะ (Toyama) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) 
ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัย
ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ล
คาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟ�า เป�นต้น โดยตลอดเส้นทาง

ท่านจะได้ร่ืนรมย์กับทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของ
เทือกเขาแอลป�เหนือซ่ึงครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 
เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางข้ึน-ลง อาจมีสลับจุดข้ึน
ระหว่างสถานีทาเตยามะลงสถานโีองิซาวะได้ หรืออาจข้ึนและลงเส้นทางเดิม) โดยจะพาทุกทา่นข้ึน Kanden Tunnel Electric 
bus เป�นรถบัสซึ่งใช้พลงังานไฟฟ�า นั่งรถบัสลอดอุโมงค์ทะลุเขาทาเทยาม่าไปอีกฝ�่ ง จากนั้นนําท่านเดินเทา้แวะชม เข่ือนคุโร
เบะ ซ่ึงเป�นเข่ือนกั้นนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญ่ีปุ�น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มี

ความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถงึ 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ป� เฉพาะตัวเข่ือนใช้
เวลาในการสร้าง4 ป� โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพ่ือข้ามเข่ือน 800 เมตร ประมาณ 15 นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่
สวยงาม  

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) Japanese Set 

วันทีส่ี ่ เส้นทางเจแปนแอลป� Tateyama Kurobe Alpine เร่ิมต้น โองิซาวะ สิน้สุดที่ ทาเตยามะ – ที่พักออนเซ็นกิฟู    
             อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
                    
 



 แล้วไปต่อด้วย Kurobe cable car เคเบิ้ลคาร์ 
และไปต่อด้วย Tateyama Ropeway กระเช้า
ทาเทยามะ และ Tateyama Tunnel Trolley 

bus จนถึง สถานี Murodo ระหว่างทางที่นั่ง
รถบัสก็จะมีวิวกําแพงหิมะเต้ียๆ และวิวภูเขาให้
ชม มีวิดีโอบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางนี้
และจุดท่องเที่ยวต่างๆ เดินทางถึง ทิวทัศน์สุด
พิ เศษ ที่ สถานีมู โร โด  (Murodo Terminal) 
สถานีรถที่สูงที่สุดอยู่ที่ความสูง 2,450 เมตร 

ซ่ึงสูงที่สุดของแจแปนแอลป� ที่ต้ังของจุดไฮไลท์ถ่ายภาพ กําแพงหิมะสูงชัน Tateyama “Yuki-no-Otani” Snow Wall 
ภายในสถานีมีทางข้ึนจุดชมวิวด้านบน และทางเดินกําแพงหิมะ สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและ
อากาศอันหนาวเย็น นับเป�นอีกทศันียภาพทีต่ื่นตาต่ืนใจ  ให้ท่านเพลิดเพลนิกบัการบันทกึภาพที่ประทับใจ และเดินทางต่อด้วย 
รถบัสทาเทยามะโคเกิน Tateyama Highland Bus และ ขึ้น Tateyama Cable Car และสิ้นสุดเส้นทางที่เขาทาเตยามะ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนํ้าแร่ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ�น ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ�นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน การบรรเทา
อาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทั้งบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 
ที่พัก: Gujo Vacance Mura Hotel Gifu / Gifu area 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อน
เดินทาง  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนํ้าแร่

ออนเซ็น (Onsen) นํ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ�น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซ่ึงชาว
ญ่ีปุ�นเช่ือว่านํ้าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีข้ึน 
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อม
บํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที่8)  
จากนั้นนําทกุทา่นเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสําคัญในฐานะอดีตเมอืงหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึง่พันป� เป�น

เสมือนจุดกําเนิดของความเป�นญ่ีปุ�นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วย
บ้านเรือนไม้ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป�นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันป� สร้างข้ึนคร้ังแรกในป� ค.ศ.
711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป�นสถานที่ที่มีความสําคัญแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้า
จํานวนหลายหมื่นต้นจนเป�นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป�นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป�นตัวแทนของ

วันทีห้่า เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – เรียนรู้วิธีชงชาแบบธรรมเนยีมญ่ีปุ�น Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี -  
 วัดคิโยมสิุเดระ -  ย่านชินไซบาชิ – ย่านคันไซ                                                                                      อาหาร เช้า,เที่ยง  
 
 



ความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป�นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมี
รูปป�้ นจ้ิงจอกอยู่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) Japanese Set  
 จากนั้นนําท่านสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญ่ีปุ�น ให้ท่านได้เรียนรู้

วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ�น มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญ่ีปุ�นต้ังแต่การ
วอมอุปกรณ์ การชง และข้ันตอนการด่ืม และที่สําคัญเป�นการเรียนชงชาที่วิวดี
มากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานที่เรียนต้ังอยู่
บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free โดยช้ันล่างของที่นี่เป�น
ร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ สรรพคุณหลายชนิด และสินค้าช่ือดัง
ของญ่ีปุ�น โฟมล้างหน้าถา่นหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set เซตโปรโมช่ัน
สุดคุ้ม ที่รวบรวมสินค้าตัวเด็ดเอาไว้ คลีนเซอร์ ครีมบํารุงผิวหน้า โลช่ัน
นํ้านม และ ครีมกันแดด และมีสินค้าอื่นๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า 
แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่นดูดกลิ่น สามารถเลือกซ้ือเป�นของฝากได้ 
จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คน
ไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํ้าใส เป�นช่ือในภาษาญ่ีปุ�นที่แปลว่า “นํ้าบริสุทธิ์” 
เป�นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป�นหนึ่งในมรดกโลกด้วย 
นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์
เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป�นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป�นที่
ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป�นเทพเจ้าแห่งความร่ํารวยมั่งค่ัง อิสระ
เดินช้อปป�้ ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป�้ งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 
เมตร เต็มไปด้วย ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี 
(Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ�ก็รวมตัวกัน
อยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป�ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป�ายไฟที่ไม่เพียงบ่ง
บอกความนิยมของแบรนด์ขนมช่ือดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป�น
แลนด์มาร์คสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป�ายไฟ
กูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างข้ึนมาคร้ังแรกในป� ค.ศ. 1953 ต้ังอยู่
บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เช่ือมต่อ
ร ะ ห ว่ า ง  ย่ า น โ ด ท ง โ บ ริ  ( Dotonbori) กั บ ย่ า น ชิ น ไ ซ บ า ชิ  
(Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก: Izumisano Center Hotel  / Kansai area 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน  
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม กรณีโรงแรมอยู่ไกลจากสนามบนิ ขอบริการแบบ SET BOX  (มื้อที1่0)  

  เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 
09.50 น.  ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบนิที่  XJ613 (ค่าทัวร์ไม่รวม

ค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหนา่ย) 
13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

วันทีห่ก     ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ                                                                      อาหาร เช้า  
  



หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ�น  เป�นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป�นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 

การบริการของรถบัสนําเที่ยวญ่ีปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป�นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศสําคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป�นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัด
ได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญ่ีปุ�น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าต๋ัวเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ�น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) สําหรับการมาตรการเป�ดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง

มาในรูปแบบคณะทัวร์ 

��กลุ่มสีนํ้าเงิน (เสี่ยงต่ํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญ่ีปุ�น 

- ไม่ต้องกักตัว 

- นักท่องเที่ยวจําเป�นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  

1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถทํา 

VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ�น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป�นสีเหลืองเมื่ออัพ

โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป�นสีเขียว 

2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ�น 

3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง  

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป�นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง

จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป�นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ย่ีห้อ ได้แก่ Moderna, 

Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 

Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 

3. สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป�นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ

เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ)   

► เด็กอายุต่ํากว่า 18 ป� ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่

ครบ เด็กจําเป�นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป�นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 
 

ข้อมลูการเข้าประเทศญ่ีปุ�นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยูก่ับทางรัฐบาลญ่ีปุ�น 

เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจํานวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  



► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป�นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป�นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 

**สําคัญ** สําเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย

ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง

อย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านํ้าหนัก**   

 ซ้ือนํ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ชําระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ชําระเพ่ิม 3,500 บาท  

7. ค่าประกนัอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัททาํไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจํากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถสั่งซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 6,000 เยน  / ท่าน  สําหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและนํ้าใจจากท่าน 



7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป�นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ�น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


