
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JXJ52 ありがとう ARIGATOU OSAKA 5วนั3คนื  
เทยีวญปุีน... โอซากา้ เกยีวโต อิเนะ อะมะโนะฮะชดิะเตะ 

พิเศษ พักย่านชนิไซบาชิ 2 คืน • คันไซ 1 คืน เตม็อมิ เมนูปงย่าง YAKINIKU 
 

เช็คอนิ UNSEENญปีนุ Ine Fishing Village “อิเนะ” ล่องเรอืชมหมู่บา้นชาวประมงสดุชคิ  
นังกระเช้าขนึจดุชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ เทียว ปราสาทโอซาก้า ศาลเจา้ฟูชิมอินิาริ ศาลเจา้เฮอนั  
ช้อปปง รินคู พรีเมยีม เอาท์เล็ท ย่านชนิไชบาชิ optional tour Universal Studios Japan 

 

เดินทางโดยสายการบิน AirAsia X (XJ)    
นําหนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครอืง 20 Kg. + Carry on 7 Kg. 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-
08.45 

    

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ 
– เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิอินิาร ิ– ศาลเจ้าเฮอนั - 
Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - โอ
ซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - อสิระช้อปปงชนิไชบาช ิ

   
Shinsaibashi / Dotonbori / 
Namba 3* หรือระดับใกล้เคียง

กัน 

3 อิสระท่องเทียวที Universal Studios Japan    
Shinsaibashi / Dotonbori / 
Namba 3* หรือระดับใกล้เคียง

กัน 



 
 
 
 

 
 

 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.45   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 
 
 

21.30 น. พร้อมกันที ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR 
ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปา 

 
 

 
 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญีปุน โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เทียวบินที  XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน     
เครอืง บนเครอืงมีจําหน่าย) 

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญีปุน (เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนา ิกา 
ของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สําคัญ!!!  
ประเทศญีปนุไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนอืสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับและปรับ  

เทียง รับประทานอาหารเทียง (มือที1) ปงย่าง Yakiniku 

4 
จุดชมวิวอะมะโนะฮะชดิะเตะ  – ล่องเรืออา่วอิเนะ ชม
หมู่บา้นประมง - รนิคู พรเีมียม เอาท์เล็ท    

Kansai Airport area 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ   XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50     

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดียว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพิม 

(บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

15-19 เมษายน 66 37,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ป 

6,000 บาท) 
8,500 

30  

19-23 เมษายน 66 32,888 30  

21-25 เมษายน 66 31,888 30  

22-26  เมษายน 66 29,888 30  

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 
66 

34,888 30  

06-10 พฤษภาคม 66 34,888 30  

10-14 พฤษภาคม 66 31,888 30  

13-17 พฤษภาคม 66 29,888 30  

17-21 พฤษภาคม 66 30,888 30  

20-24 พฤษภาคม 66 29,888 30  

26-30 พฤษภาคม 66 31,888 30  

27-31 พฤษภาคม 66 29,888 30  

วันทสีอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาร ิ– ศาลเจ้าเฮอนั - Kyoto 
   Shikido Duty free แหลง่ชอ้ปปลอดภาษี - โอซากา้ - ปราสาทโอซาก้า – อิสระช้อปปงชนิไชบาช ิ      อาหาร เทียง                                                                                                             

วันทหีนงึ      ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  



 
 
 
 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสําคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงทรีุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึงพันป 
เปนเสมือนจุดกําเนิดของความเปนญีปนุททีุกคนรู้จัก ทังวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าทีเรียงราย
ด้วยบา้นเรือนไม้ เทียวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร ิFushimi Inari เปนศาลเจ้าทีมีความเก่าแก่มากกวา่พันป สร้างขึนครงัแรก
ในป ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือทีคนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิงจอก เปนสถานทีทีมี
ความสําคัญแห่งหนึงของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที
เรียงตัวกันข้างหลงัศาลเจ้าจํานวนหลายหมืนต้นจนเปนทางเดินได้ทวัทงัภูเขาอินาริ ผู้คนเชือกันวา่เปนภูเขาศักดสิิทธ ์โดย
เทพอินารจิะเปนตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกยีวข้าว รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมักจะมีจงิจอกเปนสตัว์
คู่กาย ดังนันบรเิวรศาลเจ้าจึงมีรปูปนจิงจอกอยู ่ 

ถ่ายภาพด้านหน้า ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine สร้างขึนเมือป ค.ศ. 
1895 เนืองในโอกาสทีนครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ป จุดเด่นคือ 
ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดง เปนเสาทีโดดเด่นและ
เปนอีกจุดหนึงทีผู้ชมนิยมมาถ่ายรูปทังก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอน
เดินกลับ ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูก
ย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสดรูปแบบสถาปตยกรรม
แบบเฮอันซึงได้รับอิทธิพลจากจีน มีเจดีย์มังกรฟาและเจดีย์พยัคฆ์
ขาว ตังอยู่ริมฝงซ้ายและขวา บริเวณด้านหลังของศาลเจ้า จะมีสวน
ขนาดใหญ่ทีโอบล้อมบริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ 
บ่อนําทีตกแต่งสไตล์ญปีุน ให้บรรยากาศร่มรืนย์มากเลยทีเดียว (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าเฮอัน) พิเศษ ให้ท่านได้ เรียนรู้วิธีชงชาแบบ
ธรรมเนียมญีปุน และท่านสามารถเลือกซือชารสชาติต่างๆได้ อีกทัง
ยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปงสินค้ามากมาย Kyoto Shikido 
Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ทีรวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมี
ชือเสียงที เห็นแล้วต้องรู้ว่ ามาจากประเทศญีปุนแน่นอน เช่น 
เครืองสําอาง ครีมบํารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และอืนๆ
อีกมากมาย อีกทังยังมีพืนทีให้บริการสําหรับนังพักผ่อนทานอาหาร
หรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ 
Karen ทังครีมบํารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์สําหรับล้างหน้า และ
ครีมกันแดด ซึงเปนทีนิยมสําหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะ ครีมกันแดดนํานม Karen Sunscreen ทีมีเนือ
ครีมบางเบา และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะสําหรบัทุกผิว 
ได้ทังผิวหน้าและลําตัว  จากนันพาทุกท่านเดินทางสู ่โอซาก้า Osaka 
เปนเมืองทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับ 2 และมีประชากรมาก
เปนอันดับ 3 ของประเทศญีปุน พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับ 
ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่
ของญีปุน ถูกสร้างขึนในช่วงครึงหลังของศตวรรษท ี16 เพือเปนทีพํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญีปุนให้เปนหนึง
เดียวในสมัยนัน ใช้เวลาตงัแต่เริมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป เปนปราสาทขนาดใหญ่ทกีลายเปนหนึง



 
 
 
 

ในสญัลักษณ์ของญีปนุ ในปจจุบันปราสาทโอซากา้กยั็งคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพทนี่าเกรงขามและยิงใหญ่ จนนับวา่
เปนหนึงในสามปราสาททมีีชือเสียงทีสุดในญีปนุ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ทีพัก: Shinsaibashi / Dotonbori / Namba 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
หลังเช็คอนิโรงแรมแนะนาํใหท้า่นเดนิช้อปปง ย่านชินไซบาช ิย่านช้อปปงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเครืองสําอาง ร้านขายเสอืผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก็รวมตัวกัน
อยู่ทีนี และจุดเด่นคือมี ปายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ปายไฟทีไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชอืดังอย่างกูลิโกะ
เท่านัน แต่ยังเปนแลนด์มาร์คสําคัญทีสุดแห่งหนึงของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยปายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นีถูกสร้าง
ขึนมาครังแรกในป ค.ศ. 1953 ตังอยู่บรเิวณสะพานอิบิซบึาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆทีเชอืมต่อระหว่าง ย่าน
โดทงโบร ิ(Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือท2ี)  
 พาทุกท่าน เปดประสบการ์ณการนงัรถไฟเทียวในญีปนุ 

เดินทางสู่ Universal Studios Japan พาทุกท่านมา
อัพเดทเครืองเล่นใหม่ Super Nintendo World และ
โซนอืนๆอีกมากมาย Universal Studios Japan เปน
ส วนส นุ ก ร ะดั บ โ ล ก ที ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด อั น ดั บ จ าก 
TripAdvisor ให้เปนสวนสนุกทีดีทีสุดของญีปุนเปน
เวลา 4 ปติดต่อกัน และยังติดอันดับที 4 ของลิสต์สวน
สนุกระดับโลกทหี้ามพลาดอีกด้วย Universal Studios 
Japan หรอืเรียกสนัๆว่า USJ เปดให้บริการตังแต่เดือน
มีนาคมป 2001 และได้ต้อนรับนักท่องเทียวจากทัวโลก
มาแล้วกว่า 100 ล้านคน สําหรบัในป 2022 แบง่เปน 10 
โซนด้วยกัน ทําให้สวนสนุกมีความหลากหลายและพร้อม
ต้อนรับทุกเพศทุกวัย  1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแหง่มารโิอเ้กบ็เห็ดในตํานาน ด้านในโซนน ีมีเครอืงเล่น
ใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกมสําหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิง
ปนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าทีจําหน่ายสินค้าของ Super 
Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังปอบคอร์น แบบ limited ก็มีขายเฉพาะในโซนนีเท่านัน) 2. THE WIZARDING 
WORLD OF HARRY POTTER™ จากภาพยนตร์ชือดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรรีพอตเตอร์ พืนทีอันงดงามทสีรา้งโลก
แห่งเรืองราว Harry Potter ขึนมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทังปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง 
Hogsmeade และ รถจักรไอนํา รวมถึงเครืองเล่นและร้านค้าสําหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามิน

วันทสีาม   อิสระทอ่งเทยีวที Universal Studios Japan                       อาหาร เชา้ 



 
 
 
 

เนียน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนียนแสนอร่อย แช้อปปงสินค้ามินเนียนแสน
น่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนีเปนบ้านของเอลโม่ สนูปป คิตตี 
และเหล่าตัวละครน่ารกัอนืๆทเีปนทนีิยมทวัโลก 5. Hollywood พบกับเครอืงเล่น
สุดระทึก รถไฟเหาะทีราวกับบินอยู่บนท้องฟา 6. New York บริเวณนีมีถนนใน
นิวยอร์กช่วงทศวรรษที 1930 ค้นพบสถานทีสําคัญแห่งยุคสมัยตังแต่ 5th 
Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลดิเพลินสํารวจ
แหล่งกําเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอก
ซอยจากภาพยนตร์ชือดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของ
อเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยทําเลทีตังอยู่ริม
ทะเลสาบ ทําให้บรเิวณนีมีกลนิอายของทะเลเช่นเดยีวกับเมอืงท่าทแีท้จรงิ สัมผสั
ประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกทีมีชีวิตชีวา ลิมลองรสชาติของซานฟรานซิส
โกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับ
ไดโนเสาร์ขนาดมหึมาทีฟนคืนชีพทีด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้
ทุกท่านได้ทัวร์แม่นําทีและลึกเข้าไปในปาทีเต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในตํานาน ด้วย
ความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี Amity สํารวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่าง
และไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. WaterWorld ชมการแสดงทางนําทโีลดโผน สมจริงจนทําใหท้่านกลันหายใจตงัแต่ต้น
จนจบ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟสาํหรบัเดินทาง)   อิสระอาหารเทยีงและเย็นตามอัธยาศัย 

 ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan ราคาเริมต้น 2,800 บาท โปรดเช็คกับเจ้าหน้าทีอีกครังก่อนสังซือ 
ทีพัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 

 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท3ี)  
นําทุกท่าน ขึนลิฟต์ หรือ กระเช้า Cable Car โดยลูกค้าสามารถเลือกได้แบบใด
แบบหนึงทังนีขึนอยู่กับสภาพอากาศในวันนันด้วย สู่ จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะ
เตะ (Amanohashidate) หรอือีกชอื สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) 
เปนจุดชมวิวทีสวยจนเลืองชือมากๆสามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึทียาวกว่า 3 
กิโลเมตร ทีมีลักษณะเปนสันทรายคดเคียวเชือมต่อกันในส่วน สันทรายทีทอดยาว 
มีความกว้างเพียง 20 เมตร ถือเปนไฮไลท์ทีมีชือเสียงมากทีสุดก็คือ บริเวณจุด
ชมวิวของภูเขาทัง 2 ฝง ซึงได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเปนทีสวย
ทีสุดอันดับต้นๆของประเทศญีปนุ และยังได้รับคําชมว่าติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลทีสวยทสีุดในญปีุน เมือขึนไปบนจุดชม
วิวของอามาโนะฮาชิดาเตะแล้ว ลองทํา "มาตาโนะโซคิ (การมองลอดขา)" ท่าโพสทีผู้คนนิยมทํากัน "มาตาโนะโซคิ" คือการ

วันทสี ี     จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ – ลอ่งเรือชมอ่าวอิเนะ - รนิคู พรเีมียม เอาท์เล็ท               อาหาร เชา้, เทยีง    
                                                                                                                           



 
 
 
 

ก้มหัวมองลอดหว่างขาตัวเอง วิวทีเห็นจะกลับหัว ทําให้มองเห็นอามาโนะฮาชิดาเตะเปนเหมือนมังกรทีกําลังมุง่ทะยานไปบน
ท้องฟา 

เทียง      รับประทานอาหารเทียง (มือที4) Japanese set 
 พาทุกท่านล่องเรือชม อ่าวอิเนะ (Ine) นังเรือรอบอ่าวอิเนะซึงรายล้อมไปด้วยบ้านแบบฟุนายะ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ทีมี

ประชากรประมาณ 1,800 คน ในคาบสมุทรทังโกะทางตอนเหนือของเกียวโต เปนหมู่บ้านอนุรกัษ์ทยีังคงความสวยงามของ
ตัวบ้านเรือนไม้เก่าแบบดงัเดิม “ฟุนายะ” (Funaya) คือ บ้านชันล่างของบ้านหรือใต้ถุนบ้านเปนท่าจอดเรือ ชันบนจะเปนที
พักอาศัย โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ติดอา่ว รมินํา เพือความสะดวกรวดเรว็ในการออกเรือไปหาปลา ใหทุ้กท่านไดช้มภูมทิศัน์
ของหมู่บ้านลอยนําแห่งนีทีดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมือมองจากบนบก และ สามารถเข้าไปเยียมชมหมู่บ้านดูวถิี
ชีวติชมุชนชาวประมงแบบใกลชิ้ด มีคาเฟ น่ารักๆ หลายคาเฟ หรือจะชิมอาหารทะเลสดๆตามร้านอาหารภายในหมบูา้ และยงั
จะได้เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลทบีินแวะเวียนมาทีเรืออีกด้วย  

  
 จากนันชอ้ปปงตอ่กนัที รินคู พรีเมียม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจาก

บรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จําลองเปนเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปงทยีงิใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งทีดูหรหูรามี
สไตล์และรวบรวมแบรนดด์ังมากถึง 210 ร้าน ครบครนัทงัเสอืผ้า กระเปา รองเท้า และอุปกรณ์เครอืงใช้ภายในบา้น เชน่แบ
รนด์ Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal 
Copenhagen ยังมีมุมให้นังพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารทคัีดร้านดีรา้นอร่อยให้นังทานอีกด้วย 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 ทีพัก: Kansai Airport area 3* หรอืระดับใกล้เคียง 
 ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท5ี) บรกิารอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีทีพัอยู่ห่างสนามบิน 
     เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ เพือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภมูิ โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เทียวบนิที  XJ613  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครอืง บนเครอืงมีจําหน่าย ) 
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

วันทหี้า   ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ - ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ                                        อาหาร เช้า  
  



 
 
 
 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญีปุน  เปนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลียนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเปนหลัก เพือให้ท่านท่องเทยีวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุน ตามกฎหมายของประเทศญีปุน สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเปนผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศสาํคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือการทอ่งเทยีวเท่านนั ค่าทัวรท์จี่ายให้กับผู้จัด เปนการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้

จัดได้ชําระให้กับสายการบนิและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนนัหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญปีนุ)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครอืงบินให้แกท่่าน 

 
ตามประกาศของรัฐบาลญีปุน (อัพเดท 26 ก.ย. 65)  สําหรับการมาตรการเปดรับนักท่องเทียว ตังแต่ วันที 11 ตุลาคม 65 ที
เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์ 
 กลุ่มสีนําเงิน (เสียงตํา) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ทีสนามบินญีปนุ 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเทยีวจําเปนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังน ี 
1. My SOS เพือติดต่อเจ้าหน้าทีสาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนอืงจากสงสัยว่าอาจจะติดเชอื ซึงสามารถ
ทํา VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญปีุน 6 ชัวโมง และแอพต้องเปลียนจากสีแดงเปนสีเหลือง
เมืออัพโหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลียนเปนสีเขียว 
2.Google maps ลิงค์กับ My SOS เพือทราบ location Real Time ตลอดเวลาทีอยู่ในญีปนุ 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผา่นลิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   

 

► เอกสารทีต้องทําการเตรยีมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ทีได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจํานวน 3 เข็ม ทีออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเปนภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านัน หรือ สามารถใช้
ใบรับรองจาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเปนไปตามทีองค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทังหมด 7 ยีห้อ 
ไ ด้ แ ก่  Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum 
Institute of India, Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว 
หรอื 3เข็ม แบบไขว้ได ้
3. สําหรบัผู้ทีได้รับวคัซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรบัรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เปนลบ ภายใน 72 ชัวโมงกอ่น
การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปนภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุตํากว่า 18 ป ทีไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครอง
ฉีดไม่ครบ เด็กจําเปนต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เปนลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญปีนุอัพเดท ณ วนัที 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลยีนแปลงขนึอยูก่ับทางรัฐบาลญีปนุ 
 
 
 



 
 
 
 
เงือนไขการให้บรกิาร 
► การเดินทางครงันจีะต้องมีจํานวน 20 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปนต้องออกตัวก่อนท่านจําเปนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที
เหลือตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
**สําคัญ ** สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดนิทางต้องเหลอืวา่งสําหรบัติดวีซ่าไมต่าํกวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้ริษัทมิฉะนนัทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
 
เงือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธยิึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททัวร์ คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 
 
อัตราค่าบรกิารนีรวม   

1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeทีนัง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได้)  

2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที

ระบุไวใ้นโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บรษัิทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
5. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านําหนักกระเปา สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึนเครืองได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่าน
ต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซือนําหนักเพิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมชําระค่านําหนัก**   

 ซอืนําหนักเพิม 5 กก. ชําระเพิม 600  บาท /เพิม 10 กก. ชําระเพิม 1,200 บาท/เพิม 20 กก. ชําระเพิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกนัอบุตัิเหตุตามกรมธรรม์วงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงอืนไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบรษัิท

ทําไว ้ทงันยี่อมอยู่ในข้อจาํกัดทมีีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกนัชีวติ ทกุกรณี ต้องมีใบเสรจ็และเอกสารรบัรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 



 
 
 
 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
9. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบรกิารนีไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน   / ท่าน  สําหรับกรุ๊ปทีมีหัวหน้าทัวร์

แล้วแต่ความประทับใจและนาํใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเปนภาษาอังกฤษ กรณีทีลูกค้าฉีด

วัคซนีไม่ครบตามเงือนไขการเดินทางเข้าประเทศญีปนุ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรี
ได้ โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนนั บรษัิทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ 


