
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ   XJ612 BKK-KIX 00.55-08.45     

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ 
– เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – ศาลเจ้าเฮอนั - Kyoto 
Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - โอซาก้า - 
ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ งชินไชบาชิ 

   Shinsaibashi / Dotonbori / 
Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 อิสระทอ่งเที่ยวที่ Universal Studios Japan    Shinsaibashi / Dotonbori / 
Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะเตะ  – ล่องเรืออ่าวอิเนะ ชมหมู่บ้าน
ประมง - รนิคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท    Kansai Airport area 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภมูิ   XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50     



 

 

 

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

21.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA 
X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 

 
 

 
 

00.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่  XJ612 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบน     เครื่อง 
บนเครื่องมีจ าหน่าย) 

08.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกา ของ
ท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ส าคัญ!!!  ประเทศ
ญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ปิ้ งย่าง Yakiniku 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความส าคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี 
เป็นเสมือนจุดก าเนิดของความเป็นญ่ีปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงราย
ด้วยบ้านเรือนไม้ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างข้ึนครั้งแรกใน
ปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญ
แห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้าง
หลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดนิไดท้ั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเปน็
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริ
เวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้ นจ้ิงจอกอยู่  

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

15-19 เมษายน 66 37,888 

ไมม่ีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

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  

วันที่สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาตคิันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - Kyoto 
     Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิสระช้อปปิ้ งชินไชบาชิ               อาหาร เที่ยง                                                                                                              

วันที่หนึ่ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  

นิทรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



ถ่ายภาพด้านหน้า ศาลเจ้าเฮอัน Heian Shrine สร้างข้ึนเมื่อปี ค.ศ. 
1895 เนื่องในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี จุดเด่นคือ 
ด้านหน้าของศาลเจ้ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดง เป็นเสาที่โดดเด่นและ
เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ชมนิยมมาถ่ายรูปทั้งก่อนเข้าชมศาลเจ้าและตอน
เดินกลับ ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังอิมพิเรียล แต่ได้ถูก
ย่อส่วนลง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้ทาสีแดงสดรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเฮอันซ่ึงได้รับอิทธิพลจากจีน มีเจดีย์มังกรฟา้และเจดีย์พยัคฆ์
ขาว ตั้งอยู่ริมฝั่ งซ้ายและขวา บริเวณด้านหลังของศาลเจ้า จะมีสวน
ขนาดใหญ่ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภายในสวนมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ 
บ่อน ้าที่ตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่น ให้บรรยากาศร่มรื่นย์มากเลยทีเดียว (ค่า
ทัวร์ไม่รวมค่าเข้าศาลเจ้าเฮอัน) พิเศษ ให้ท่านได้ เรียนรู้วิธีชงชาแบบ
ธรรมเนียมญ่ีปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชารสชาติต่างๆได้ อีกทั้ง
ยังได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้ามากมาย Kyoto Shikido 
Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมี
ช่ือเสียงที่ เ ห็นแล้วต้องรู้ว่ ามาจากประเทศญ่ีปุ่นแน่นอน เช่น 
เครื่องส าอาง ครีมบ ารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และอื่นๆอีก
มากมาย อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่งพักผ่อนทานอาหารหรือ
ขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่างเช่น ครีมของแบรนด์ Karen 
ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และครีมกัน
แดด ซ่ึงเป็นที่นิยมส าหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะ ครีมกันแดดน ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา 
และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมาะส าหรับทุกผิว ได้ทั้งผิวหน้า
และล าตัว  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 
ของประเทศญ่ีปุ่น พาทุกท่านถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า 
Osaka Castle ชมความสวยงามปราสาทเก่าแก่ของญ่ีปุ่น ถูกสร้าง
ข้ึนในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลา
ตั้งแต่เริ่มก่อสรา้งจนถึงเสรจ็สมบูรณ์ยาวนานกวา่ 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเปน็หนึ่งในสัญลักษณข์องญ่ีปุน่ ใน
ปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)   

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
ที่พัก: Shinsaibashi / Dotonbori / Namba 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
หลังเชค็อินโรงแรมแนะน าใหท้่านเดินชอ้ปปิ้ ง ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย 
ร้านเครื่องส าอาง ร้านขายเส้ือผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก็่รวมตัวกันอยู่
ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ (Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนยิมของแบรนด์ขนมช่ือดังอย่างกูลิโกะเทา่นัน้ 
แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างข้ึนมาครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เช่ือมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ 
(Dotonbori) กับย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) ย่านการค้ายอดนิยมของโอซาก้า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่2)  
 พาทุกท่าน เปิดประสบการ์ณการนั่งรถไฟเที่ยวในญ่ีปุ่น 

เดินทางสู่ Universal Studios Japan พาทุกท่านมา
อัพเดทเครื่องเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซน
อื่นๆอีกมากมาย Universal Studios Japan เป็นสวน
สนุกระดับโลกที่ไดร้ับการจัดอนัดบัจาก TripAdvisor ให้
เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญ่ีปุ่นเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน 
และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที่ห้าม
พลาดอีกด้วย  Universal Studios Japan หรือเรียก
ส้ันๆว่า USJ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2001 
และได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 
ล้านคน ส าหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ท าให้
สวนสนุกมีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศ
ทุกวัย  1. SUPER NINTENDO WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในต านาน 
ด้านในโซนนี้ มีเครื่องเล่นใหญ่สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure 
และระหว่างทางจะมีมินิเกมส าหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม 
ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยังมีร้านอาหารและร้านค้าที่จ าหน่ายสินคา้ของ 
Super Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขาย
เฉพาะในโซนนี้เท่านั้น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จาก
ภาพยนตร์ช่ือดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรรี่พอตเตอร์ พ้ืนที่อันงดงามที่สร้างโลก
แห่งเรื่องราว Harry Potter ข้ึนมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้ง
ปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน ้า รวมถึง
เครื่องเล่นและร้านค้าส าหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามิน
เนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิงสินค้ามินเนี่ยนแสนน่ารัก 
4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของเอลโม่ สนูปปี้  คิตตี้ และเหล่าตัว
ละครน่ารักอื่นๆที่เป็นที่นยิมทัว่โลก 5. Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟ
เหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟ้า 6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วง
ทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่ส าคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะ
เพลิดเพลินส ารวจแหล่งก าเนิดของความบันเทิงด้วยไปกับการเดินเล่นไปตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ช่ือดัง 
7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยท าเลที่ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบ ท าให้บริเวณนี้มีกล่ินอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองท่าที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกที่มี
ชีวิตชีวา ล้ิมลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับ
ไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้ นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น ้าที่และลึกเข้าไปในป่าที่เต็ม
ไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ JAWS หนังระทึกขวัญในต านาน ด้วยความน่า
สะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity ส ารวจเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีม

วันที่สาม อิสระท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan                              อาหาร เช้า 



ในหมู่บ้านชายทะเล 10. WaterWorld ชมการแสดงทางน ้าที่โลดโผน สมจริงจนท าให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์
ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟส าหรับเดินทาง)   อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 

 ราคาบัตรค่าเข้า Universal Studios Japan ราคาเริ่มต้น 2,800 บาท โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนส่ังซื้อ 
ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)  
น าทุกท่าน ขึ้นลิฟต ์หรือ กระเชา้ Cable Car โดยลูกค้าสามารถเลือกได้แบบใดแบบ
หนึ่งทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นด้วย  สู่  จุดชมวิวอะมะโนะฮะชิดะ
เตะ (Amanohashidate) หรืออีกช่ือ สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) 
เป็นจุดชมวิวที่สวยจนเลื่องช่ือมากๆสามารถมองเห็นอ่าวมิยาสึที่ยาวกว่า 3 
กิโลเมตร ที่มีลักษณะเป็นสันทรายคดเคี้ยวเช่ือมตอ่กันในส่วน สันทรายที่ทอดยาว มี
ความกว้างเพียง 20 เมตร ถือเป็นไฮไลท์ที่มช่ืีอเสียงมากที่สุดก็คือ บริเวณจุดชมววิ
ของภูเขาทั้ง 2 ฝั่ ง ซ่ึงได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นที่สวยที่สุด
อันดับต้นๆของประเทศญ่ีปุ่น และยังได้รับค าชมว่าติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญ่ีปุ่น เมื่อข้ึนไปบนจุดชมวิวของ
อามาโนะฮาชิดาเตะแล้ว ลองท า "มาตาโนะโซคิ (การมองลอดขา)" ท่าโพสที่ผู้คนนิยมท ากัน "มาตาโนะโซคิ" คือการก้มหัวมอง
ลอดหว่างขาตัวเอง วิวที่เห็นจะกลับหัว ท าให้มองเห็นอามาโนะฮาชิดาเตะเป็นเหมือนมังกรที่ก าลังมุ่งทะยานไปบนท้องฟา้ 

เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set 
 พาทุกท่านล่องเรือชม อ่าวอิเนะ (Ine) นั่งเรือรอบอ่าวอิเนะซ่ึงรายล้อมไปด้วยบ้านแบบฟุนายะ หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มี

ประชากรประมาณ 1,800 คน ในคาบสมุทรทงัโกะทางตอนเหนอืของเกียวโต เป็นหมู่บ้านอนรุักษ์ทียั่งคงความสวยงามของตวั
บ้านเรือนไม้เก่าแบบดั้งเดิม “ฟุนายะ” (Funaya) คือ บ้านช้ันล่างของบ้านหรือใต้ถุนบ้านเป็นท่าจอดเรือ ช้ันบนจะเป็นที่พัก
อาศัย โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่อยู่ติดอ่าว ริมน ้า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการออกเรือไปหาปลา ให้ทุกท่านได้ชมภูมิทัศนข์อง
หมู่บ้านลอยน ้าแห่งนี้ที่ดูสวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมื่อมองจากบนบก และ สามารถเข้าไปเย่ียมชมหมู่บ้านดูวิถีชีวิต
ชุมชนชาวประมงแบบใกล้ชิด มีคาเฟ ่น่ารักๆ หลายคาเฟ ่หรือจะชิมอาหารทะเลสดๆตามร้านอาหารภายในหมูบ้า และยังจะได้
เพลิดเพลินไปกับการให้อาหารกับฝูงนกนางนวลที่บินแวะเวียนมาที่เรืออีกด้วย  

  
 จากนั้นช้อปปิ้ งต่อกันที่ รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจาก

บรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา จ าลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปปิ้ งที่ย่ิงใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามี

วันที่ส่ี      จุดชมววิอะมะโนะฮะชิดะเตะ – ลอ่งเรอืชมอ่าวอิเนะ - รนิคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท            อาหาร เช้า, เที่ยง    
                                                                                                                            



สไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 210 ร้าน ครบครันทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่นแบ
รนด์  Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas แล ะ  Royal 
Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่างศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งทานอีกด้วย 

เย็น  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Kansai Airport area 3* หรือระดับใกล้เคียง 
 ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณทีี่พัอยู่ห่างสนามบิน 
     เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ613  
 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครือ่ง บนเครื่องมีจ าหน่าย ) 
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญ่ีปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 
(ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญ่ีปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต ่วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญ่ีปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเช้ือ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญ่ีปุ่น 6 ช่ัวโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ล้ิงค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญ่ีปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านล้ิง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามทีอ่งค์กรอนามยัโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ย่ีห้อ ได้แก่ Moderna, 

วันที่ห้า   ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                                                                         อาหาร เช้า  
  



Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองทีฉี่ดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ไดเ้ลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมูลการเข้าประเทศญ่ีปุ่นอัพเดท ณ วนัที่ 26 ก.ย. 65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับทางรัฐบาลญ่ีปุ่น 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบรกิารเพ่ิม (ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไมถึ่ง15ท่านและทา่นยังประสงค์เดินทางตอ่) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วก่อนทา่นจ าเปน็ต้องช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองทีร่ะบุ

ไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือข้ึนเครื่องได้ 7

กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินทา่นตอ้ง
เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   



 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกันอบุตัิเหตตุามกรมธรรมว์งเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบ่ริษัทท า

ไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทัว่ไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวนัแรก  ท่านละ 5,000 เยน / ท่าน ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีด

วัคซีนไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดนิทางไมผ่า่น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



 


