
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JXJ41 SNOW WALL JAPAN ALPS OSAKA 6วัน4คืน 
เทยีวญปีนุ... โอซากา้ เกียวโต นาโกย่า ซริาคาวาโกะ ทาคายามา่ 

 

ทพัีก นาโกย่า 1 คืน • ออนเซน็นากาโน่ 1 คืน •  ออนเซน็กฟูิ 1 คืน • คันไซ 1 คนื • พิเศษ เมนู บุฟเฟตป์งย่าง Yakiniku 
 
 

ตนืตาตนืใจกับกําแพงหมิะ บนเทือกเขาเจแปนแอลป เยือนปราสาทโอซากา้ หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
เทียวชม เมืองเกา่ทาคายามา่ ศาลเจา้ฟูชิมิอนิาร ิ วัดนาํใสคิโยมสุิเดระ ชอ้ปปงยา่นชินไซบาช ิ

 

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

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-08.40     

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ – โอ
ซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - Mitsui outlet park - นาโกยา่ 

   
Chisum Inn Nagoya 3* 
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ร้านมีดซนัชู – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่า
ทาคายาม่า - หมู่บา้น LITTLE KYOTO  - ทีพักออนเซน็นากา
โน ่

   
Azumino Hotaka View Hotel 

Nagano 3* หรอื ระดับใกล้เคียงกัน 

4 
เส้นทางเจแปนแอลป Tateyama Kurobe Alpine เรมิตน้ 
โองซิาวะ สนิสดุท ีทาเตยามะ - ทีพักออนเซ็นกิฟู    

Gujo Vacance Mura Hotel Gifu 
3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 



 
 
 
 

 

 

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

 

21.30 น.   พร้อมกันที ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชนั 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA 
X (XJ) มีเจ้าหน้าทขีองบรษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเปา 

 

 
 

5 
เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมอินิาร ิ– เรียนรู้วธิีชงชาแบบธรรมเนยีม
ญปีนุ Kyoto Shikido Duty free แหล่งชอ้ปปลอดภาษี -  
วัดคิโยมสุิเดระ – ยา่นชนิไซบาช ิ- ย่านคันไซ                                                                                                            

   
Izumisano Center Hotel 3* 

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 
ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ   XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50     

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็  
(บาท) 

พักเดียว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพิม (บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

20-25 เมษายน 2566 41,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(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 มถินุายน 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  

วันทหีนงึ    ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ 

วันทสีอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ – โอซากา้ - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet   
  อาหาร เทยีง   

                                                                                                                                     



 
 
 
 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู ่ประเทศญปีนุ โดย สายการบิน AIR ASIA X เทียวบินที XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครอืง บน 
เครอืงมีจําหน่าย) 

08.40 น.    เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตคัินไซ ประเทศญปีนุ 
(เวลาท้องถินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับ
นา ิกา ของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการ
นัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
สําคัญ!!! ประเทศญีปุนไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก 
เนือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝาฝนจะมีโทษจับ
และปรับ จากนันพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เปน
เมืองทีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เปนอันดับ 2 และมีประชากร
มากเปนอันดับ 3 ของประเทศญีปุน พาทุกท่านถ่ายภาพ
ด้านหนา้กบั ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ของญีปนุ ถูกสร้างขึนในช่วงครึงหลังของ
ศตวรรษที 16 เพือเปนทีพํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญีปุนให้เปนหนึงเดียวในสมัยนัน ใช้เวลาตังแต่เริมก่อสร้าง
จนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป เปนปราสาทขนาดใหญ่ทีกลายเปนหนึงในสัญลักษณ์ของญีปุน ในปจจุบันปราสาท
โอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพทีน่าเกรงขามและยิงใหญ่ จนนับว่าเปนหนึงในสามปราสาททีมีชือเสียงทีสุดใน
ญปีนุ (ค่าทัวรไ์ม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เทียง    รับประทานอาหารเทียง (มือที1) ปงย่างบุฟเฟต ์Yakiniku 
พาทกุท่านไปช้อปปงที Mitsui outlet park Shiga Ryuo อีกหนงึเอาท์เลตทมีีใหญม่าก และเปนทนีิยมอยา่งมาก ด้วย
จํานวนรา้นคา้ทีมกีวา่ 230 แบรนด์ ทงัแบรนด์เสอืผ้าเดก็จนถึงผู้ใหญ่ รองเท้า และเครอืงประดับมากมาย จึงยกใหเ้ปน
เอาท์เลตทีใหญท่สีุดในแถบคันไซ ซงึรวมทังแบรนดดั์ง แบรนด์หรมูากมายของตา่งประเทศ และแบรนด์แฟชนัชนันําของ
ญปีนุ ทีเปนทนีิยมต่างๆ และตรงกลางหา้งยงัมีพืนทีสาํหรบันงัเล่นอกีด้วย  

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ทีพัก: Chisum Inn Nagoya / Aichi area 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน  
 ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท2ี)  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซกิ พาทุกท่านแวะชม ร้านมีดซันชู หรือ 
Hamanoyasan สถานทผีลิตมีดได้คมสุดๆ อีกทงัยังเปนเมืองทีมี
ชอืเสียงเรอืงการตีดาบญีปนุอย่างดาบเซกิ สําหรบัร้านมีดซันซูนีมี
เครืองใช้ของมีคมมากกว่า 3,000 ชิน ไม่ว่าจะเปนมดีหรือกรรไกร
ตัดแต่งกิงและสวนกรรไกรตัดเล็บหลากหลายขนาด หรือมีด
สําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบทีช่วยให้การทําวัตุดิบของท่าน
ง่ายขึน นอกจากนียงัมดีาบญปีนุ ขนมและเครอืงดมืเย็นๆจําหนา่ย
อีกด้วย พาทุกท่านไปชมสถานทีชอืงดังของญีปุน หมู่บ้านมรดก
โลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) หมู่บ้านมรดกโลกแห่งที 6 
ของญีปุน  ทีนีได้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
พร้อมๆกับภูเขาโกคายามะ จังหวัดโทยามะในป 1995 เปนหมู่บ้าน
ชาวนาทีตงัอยู่ในหุบเขาตามแมน่ําโชกาวะ (Shogawa) เปนหมู่บ้าน
เล็กๆ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตังอยู่บนภูเขาในเขตจังหวดักิฟูและ
โทยาม่า (Gifu and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของ

วันทสีาม   ร้านมีดซนัชู – หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ย่านเมืองเก่าทาคายามา่ - หมูบ่า้น LITTLE KYOTO  –  
    ทีพักออนเซน็นากาโน่             อาหาร เชา้,เทียง,เย็น                                                                                                              



 
 
 
 

เกาะฮอนชู ประกอบไปด้วยบ้านเรือนทีมีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ป จุดทีไม่ควรพลาดเมือมาชิราคาวาโกะ คือบ้านเก่าแก่
ประจําหมู่บ้านอย่าง Wada House หรือ Kanda House ทีถือว่าเปนบ้านทรงกัสโซ่แบบโบราณทีอนุรักษ์เอาไว้จวบจน
ปจจุบันอันเปนสมบัติของชาติ และพิพิธภัณฑท์จีัดแสดงวิถีชีวติการเปนอยู่ของคนในหมู่บ้าน นอกจากชิราคาวาโกะจะมบีา้น
เก่าแก่ดังเดิมของญีปนุให้เราได้เดินชม ก็ยังมีบ้านหลายๆหลังทีเปดเปนร้านค้า รา้นอาหาร ร้านขายของทรีะลึก อิสระให้ทุก
ท่านชิมอาหาร ของหวาน และถ่ายภาพตามอัธยาศัย 

เทียง     รับประทานอาหารเทียง (มือที3) Japanese Set 
 จากนันพาทุกท่านไปที ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (Takayama Old 

Town) ตังอยู่ในเมืองทาคายาม่า (Takayama) ของจังหวัดกิฟุ 
(Gifu) เปนย่านทีเต็มไปด้วยอาคารบ้านไม้โบราณและได้รับการ
อนุรักษ์ ไว้ เปนอย่างดีจนถึงทุกวันนี เดินชม หมู่บ้าน LITTLE 
KYOTO หรอืย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เปนเขตเมืองเกา่ที
มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะทีมีอายุกว่า 300 ปไว้ได้เปน
อย่างดี เปน 1 ใน ย่านทีเรียกว่าเปน Old Town ของญีปุน เมือ
ครังหนึงในอดีตคือในยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1868) มีความ
เฟองฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเปนย่านศูนย์กลางสําหรับ
การทําการค้าของเมือง Takayama มีถนนทีเชือมระหว่างสถานทีสําคัญทัง ปราสาท, วัด และศาลเจ้า จุดเด่นคืออาคาร
เก่าแก่ส่วนใหญ่ก็ตกทอดมาตังแต่ยุคเอโดะมาถงึปจจุบัน เปนการสรา้งบ้านเรือนตามสไตล์แบบญีปนุแท ้บ้านทงั2 ข้างทาง
จะมีแต่เฉพาะสีนาํตาลหรือสีดํา ในปจจุบันนถี้าใครจะสร้างบ้านหลังใหม่ก็จะต้องใช้แค่2 สีนีเท่านัน เพือไม่ใหโ้ดดหรอืดูแปลก
แยกออกมาจากบ้านหลังอืน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเทียวและชืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึงเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ 
และร้านค้าหลากหลาย เช่น รา้นผลิตและจําหน่ายเหล้าสาเก รา้นทํามิโสะ รา้นซูช ิไอศกครีม ของหวาน ฯลฯ พรอ้มทงัเลอืก
ซือของทีระลึกพืนเมืองเฉพาะถิน เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึงถือว่าเปนสัญลักษณ์หนึง
ของเมืองทาคายาม่า และเปนสินค้ายอดนิยม  หรอื ถ่ายรปูกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดง ทีทอดข้ามแม่นาํ
มิยากาวะซึงเปนสญัลักษณ์ของเมืองทาคายาม่า  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที4)  
ที พัก : Azumino Hotaka View Hotel Nagano / Nagano area 3* หรื อ
ระดับใกล้เคียงกัน  ชือโรงแรมทีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 5 วันก่อนเดินทาง หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัส
วัฒนธรรม การอาบนําแร่ออนเซ็น (Onsen) นําแร่ในสไตล์ญีปุน ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิม ซึงชาวญีปุนเชือว่านําแร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือง 
ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขนึ การบรรเทาอาการปวดเมอืยต่างๆ และช่วย
ผอ่นคลายความตึงเครียดได้พรอ้มบํารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท5ี)  

วันทสี ี เส้นทางเจแปนแอลป Tateyama Kurobe Alpine เรมิตน้ โองิซาวะ สนิสดุที ทาเตยามะ – ทีพักออนเซน็กิฟู    
             อาหาร เชา้,เทียง,เย็น



 
 
 
 
 นําท่านชมไฮไลท์ เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ 

(Tateyama Kurobe Alpine Route) เสน้ทางทเีรมิตน้
สถานีโองิซาวะ (Ogisawa) และสินสุดทีเขาทาเตยามะ 
ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ในจังหวัดนะงะ โนะ 
(Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และ
ต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง 
ทังเคเบิลคาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟา เปนต้น โดย
ตลอดเส้นทางท่านจะได้รืนรมย์กับทิวทัศน์อันยิงใหญ่
ตระการตาของเทือกเขาแอลปเหนือซึงครอบคลุม
ระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางขึน-ลง 
อาจมีสลับจุดขนึระหวา่งสถานทีาเตยามะลงสถานีโองซิาวะได้ หรอือาจขึนและลงเส้นทางเดิม) โดยจะพาทุกท่านขนึ Kanden 
Tunnel Electric bus เปนรถบัสซึงใชพ้ลงังานไฟฟา นังรถบัสลอดอุโมงค์ทะลุเขาทาเทยาม่าไปอีกฝง จากนนันําท่านเดนิ
เท้าแวะชม เขือนคุโรเบะ ซึงเปนเขือนกันนําทใีหญ่ทีสุดของประเทศญีปุน โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพ
ของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึงใช้เวลาตังแต่เริมบุกเบิกจนเสร็จสิน
ประมาณ45 ป เฉพาะตัวเขอืนใช้เวลาในการสร้าง4 ป โดยจะใช้เวลาเดินเทา้เพือข้ามเขอืน 800 เมตร ประมาณ 15 นาที ชม
ทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะทสีวยงาม  

เทียง          รับประทานอาหารเทียง (มือที6) Japanese Set 
 แล้วไปต่อด้วย Kurobe cable car เคเบิล

คาร์ และไปต่อด้วย Tateyama Ropeway 
กระเช้าทาเทยามะ และ Tateyama Tunnel 
Trolley bus จนถึง สถานี Murodo ระหวา่ง
ทางทีนังรถบัสก็จะมีวิวกําแพงหิมะเตียๆ และ
วิวภูเขาให้ชม มีวิดีโอบรรยายข้อมูลเกียวกับ
เส้นทางนีและจุดท่องเทียวต่างๆ เดินทางถึง 
ทิวทัศน์สุดพิเศษทีสถานีมูโรโด (Murodo 
Terminal) สถานีรถทีสูงทีสุดอยู่ทีความสูง 
2,450 เมตร ซึงสูงทสีุดของแจแปนแอลป ทีตังของจุดไฮไลทถ์า่ยภาพ กําแพงหิมะสูงชัน Tateyama “Yuki-no-Otani” 
Snow Wall ภายในสถานีมีทางขนึจุดชมวิวด้านบน และทางเดินกําแพงหิมะ สูงกวา่สิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที
สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเปนอีกทัศนียภาพทีตืนตาตนืใจ  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพทีประทับใจ และ
เดินทางต่อด้วย รถบัสทาเทยามะโคเกนิ Tateyama Highland Bus และ ขนึ Tateyama Cable Car และสนิสุดเส้นทาง
ทีเขาทาเตยามะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที7)  



 
 
 
 

หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบนําแร่ออนเซ็น (Onsen) นําแร่ในสไตล์ญีปุน ให้ท่านได้
พักผ่อนอย่างเต็มอิม ซึงชาวญีปุนเชือว่านําแร่ธรรมชาตินีมีส่วนช่วยเรือง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึน การบรรเทา
อาการปวดเมอืยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างดี พร้อมทงับํารุงผวิพรรณให้เปล่งปลัง 
ทีพัก: Gujo Vacance Mura Hotel Gifu / Gifu area 3* หรอืระดับใกล้เคยีง
กัน  ชือโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อน
เดินทาง  หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรม การอาบ
นําแรอ่อนเซ็น (Onsen) นําแรใ่นสไตล์ญีปนุ ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอมิ ซงึ
ชาวญีปนุเชือวา่นําแรธ่รรมชาตินีมีส่วนช่วยเรอืง ระบบการหมุนเวียนของเลือด
ดีขึน การบรรเทาอาการปวดเมือยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้
พร้อมบาํรงุผิวพรรณให้เปล่งปลัง 

 

 

 
 

เช้า   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มอืท8ี)  
จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสําคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงทีรุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึงพันป 
เปนเสมือนจุดกําเนิดของความเปนญีปุนทีทุกคนรู้จัก ทังวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าทีเรียงราย
ด้วยบา้นเรือนไม ้เทียวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาร ิFushimi Inari เปนศาลเจ้าทมีคีวามเก่าแกม่ากกว่าพันป สร้างขึนครงัแรกใน
ป ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรอืทีคนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิงจอก เปนสถานทีทีมีความสําคัญ
แห่งหนึงของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงทีเรียงตัวกันข้าง
หลังศาลเจ้าจํานวนหลายหมนืต้นจนเปนทางเดินได้ทัวทังภูเขาอินาร ิผู้คนเชือกันวา่เปนภูเขาศักดิสิทธ์ โดยเทพอินารจิะเปน
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิงจอกเปนสัตว์คู่กาย ดังนันบริ
เวรศาลเจ้าจึงมีรปูปนจิงจอกอยู ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง          รับประทานอาหารเทียง (มือที9) Japanese Set  
 จากนันนาํทา่นสัมผสัประสบการณ์พิเศษ พิธีชงชาแบบญีปุน ให้ท่านได้เรียนรู้
วิธีชงชาแบบธรรมเนียมญีปุน มีเซนเซมาสอนการชงชาแบบญีปุนตังแต่การ
วอมอุปกรณ์ การชง และขันตอนการดืม และทีสําคัญเปนการเรียนชงชาทีวิว
ดีมากๆ มองเห็นภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวากูจิโกะ เพราะสถานทีเรียน
ตังอยู่บน ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free โดย
ชันล่างของทีนีเปนร้านขายข อง เช่น วิตามินบํารุงต่างๆ สรรพคุณ
หลายชนิด และสินค้าชือดังของญีปุน โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ 
และ KAREN Special Set เซตโปรโมชันสุดคุ้ม ทีรวบรวมสินค้าตัว
เด็ดเอาไว ้คลีนเซอร ์ครีมบํารุงผิวหน้า โลชันนาํนม และ ครีมกันแดด 
และมีสินค้าอืนๆเช่น ลูกบอลลูกบอลซักผ้า แผ่นแปะแก้ปวด หรือแผ่น
ดูดกลิน สามารถเลือกซือเปนของฝากได้ จากนันพาทุกท่านไปชม 
วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือทีคนไทยรู้จักกันดีว่า วัดนํา
ใส เปนชือในภาษาญีปนุทแีปลว่า “นําบรสุิทธ”ิ เปนวัดทีมีชือเสียงมาก

วันทหี้า เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมอินิาร ิ– เรียนรู้วธิีชงชาแบบธรรมเนยีมญีปนุ Kyoto Shikido Duty free แหลง่ชอ้ปปลอดภาษี -  
 วัดคิโยมสุิเดระ -  ยา่นชินไซบาช ิ– ยา่นคันไซ                                                    อาหาร เช้า,เทียง  



 
 
 
 

ในเกียวโต และได้เปนหนึงในมรดกโลกด้วย นักท่องเทียวส่วนมากมาเพือสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่
กวนอิม ซึงเปนพระประธานของวัด นอกจากนี ทีนียังเปนทปีระดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เปนเทพเจ้าแห่งความรํารวยมังคงั 
อิสระเดินช้อปปง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย ร้านเครืองสําอาง ร้านขาย
เสือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก็รวมตัวกันอยู่ทีนี และจุดเด่นคือมี ปาย
ไฟกูลิโกะ (Glio LED) ปายไฟทีไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชือดังอย่างกูลิโกะเท่านัน แต่ยังเปนแลนด์มารค์
สําคัญทีสุดแห่งหนึงของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยปายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นีถูกสร้างขึนมาครังแรกในป ค.ศ. 1953 
ตังอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆทีเชอืมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) กับย่าน
ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 

เย็น    อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ทีพัก: Izumisano Center Hotel  / Kansai area 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน  
ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
เช้า      รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม กรณีโรงแรมอยู่ไกลจากสนามบนิ ขอบรกิารแบบ SET BOX  (มอืท1ี0)  

  เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทย 
09.50 น.  ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เทียวบนิที  XJ613 (ค่าทัวร์ไม่

รวมค่าอาหารบนเครอืง บนเครอืงมีจําหนา่ย) 
13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจร
ช่วงเทศกาลหรอืวันหยดุของญปีนุ  เปนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรบัเปลียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของท่านเปนหลัก เพือให้ท่านท่องเทยีวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสนําเทียวญีปุน ตามกฎหมายของประเทศญีปุน สามารถให้บริการวันละ10 ชัวโมง มิอาจเพิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเปนผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 

ประกาศสําคัญ: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพือการท่องเทยีวเท่านัน ค่าทัวร์ทีจ่ายให้กับผู้จัด เปนการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้
จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญปีนุ)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครอืงบินให้แก่ท่าน 

 
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 เพือติดต่อเจ้าหน้าทสีาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนืองจากสงสัยว่าอาจจะติดเชอื ซงึสามารถทํา 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องทําการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถงึญปีนุ 6 ชัวโมง และแอพต้องเปลียนจากสีแดงเปนสีเหลอืงเมอือพั
โหลดผลตรวจ 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   
 

วันทหีก     ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมู ิ                                       อาหาร เชา้  
  



 
 
 
 
► 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. สําหรับผู้ทีได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เปนลบ ภายใน 72 ชัวโมงก่อน
การเดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเปนภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุตํากวา่ 18 ป ทีไม่ได้รับวคัซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉดีครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีด
ไม่ครบ 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 
- หรอืขอสงวนสิทธใินการปรบัราคาค่าบรกิารเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบรษัิท
จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► 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
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนนัทางบรษัิทจะ
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 ไม่มีห้อง 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 และค่าประกันวินาศภยัเครอืงบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทมีีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านตอ้ง
เสียค่าปรับตามทีสายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซือนําหนักเพิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างช้า 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 ตามเงอืนไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบรษัิททาํ

ไว ้ทังนียอ่มอยู่ในขอ้จํากดัทมีกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกันชวิีต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานทเีกยีวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมไดจ้ากบรษัิทประกนัทัวไป 

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 สนามบนิวนัแรก  ท่านละ 6,000 เยน / ท่าน สําหรับกรุ๊ปทีมีหวัหน้าทัวร์แล้วแต่

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

วัคซนีไม่ครบตามเงือนไขการเดินทางเข้าประเทศญีปนุ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกบัทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเงือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทังหมด  



 
 
 
 
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธขิองโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปทีเข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรบัผู้สูบบุหร ี/ ปลอดบุหรีได้ 
โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความชว่ยเหลือเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วนักอ่นการเดนิทาง มิฉะนนั 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอนื ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


