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เพราะความสนุกหยดุไม่ได้ volume 2 

ชมไฟประดบั Nabana no sato  6 วนั 4 คืน 
 

 

พกันาโกย่า 1 คืน เกียวโต 1 คืน โอซาก้า 2 คืน 



 
 

 

ชมไฟประดบัสุดอลงัการ Nabana no sato // ช้อปป้ิงจใุจท่ี Mitsui Outlet 

เดินเล่นชิลๆ สโลไลฟ์ท่ีหมู่บ้านประมงอิเนะ // ศกัการะศาลเจ้าจ้ิงจอก ฟชิูมิ อินาริ 

ชมพิธีชงชาญ่ีปุ่ น // วดัทองคินคะคจิุ // ช้อปป้ิงฟินๆ ท่ีชินไซบาชิ 

วนัเดินทาง ราคา พกัเด่ียว 

 25-30 เม.ย. 2566 42,999.- 10,000.- 

16-21 พ.ค. 2566 40,999.- 10,000.- 

23-28 พ.ค. 2566 38,999.- 10,000.- 

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566 42,999.- 10,000.- 

 

*ไม่มรีาคาเดก็ 

***ราคาดงักล่าวไม่รวมค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2000 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   01.15 - 08.40 

     XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วนั รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ(นัดเวลา 21.30) -/-/- x 

2 สนามบนิคนัไซ -โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - นาโกยา่- Mitsui outlet Park Jazz 

dream Nagashima- ชมเทศกาลไฟประดบัอุโมงคไ์ฟยาวสุดอลงัการ Nabana no 

sato (เฉพาะกรุป๊ทีเ่ดนิทาง เม.ย. - พ.ค. เท่านัน้)  

-/L/- NAGOYA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

3 เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชา - วดัคนิคะคุจ ิ- ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ B/L/D KYOTO HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

4 เกยีวโต - หมู่บา้นชาวประมงอเินะ - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงที ่LALAPORT EXPO CITY B/L/- OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

5 อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั B/-/- OSAKA HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

6 สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ B/-/- x 

 



 
 

 

DAY1  สนามบินสุวรรณภมิู (นัดเวลา 21.30) 

 21.30 คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หน้าทีดู่แลอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง<< 

 

DAY2  สนามบินคนัไซ -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นาโกย่า- Mitsui outlet Park Jazz dream 

Nagashima- ชมเทศกาลไฟประดบัอโุมงคไ์ฟยาวสุดอลงัการ Nabana no sato (เฉพาะกรุป๊ท่ีเดินทาง เม.ย. - พ.ค. 

เท่านัน้) 

 00.55  ออกเดนิทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ612 

 08.40  เดนิทางถงึสนามบินคนัไซ ประเทศญี่ปุ่ น (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

โปรดปรบัเวลาในนาฬกิาของท่านใหเ้ป็นเวลาทอ้งถิน่) 

ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง (ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ ณ เวลานัน้ และประกาศจากรฐับาลญี่ปุ่ น)  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปราสาทโอซาก้า" สวนสาธารณะเชิงประวตัิศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางโอซาก้า 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ชื่นชอบปราสาทญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า 

ถกูสร้างขึน้ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่ นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมยันัน้ 

ใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบรูณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญท่ี่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของญ่ีปุ่ น 

แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างขึน้ในยคุสมยันัน้ถกูเผาท าลายไปพร้อมกบัการล่มสลายของตระกลูโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากรุะ 

(หอสงัเกตกุารณ์)ที่เห็นนี ้ จึงได้รับการฟืน้ฟขูึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถกูสร้างขึน้ใหม่หลงัจากนัน้ แม้กระนัน้ 

     
***ส าคญัมาก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้

เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 



 
 

 

ในปัจจบุนัปราสาทโอซาก้าก็ยงัคงได้รับการดแูลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ 

จนนบัว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชือ่เสียงที่สดุในญ่ีปุ่ น เทียบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคมุาโมโตะ 

ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตวัปราสาท (600 เยน) 

อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

 

  
 

รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

หลงัรบัประทานอาหารเทีย่ง น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงนาโกย่า จงัหวดัไอจ ิใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง 

อสิระชอ้ปป้ิงที ่  Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima แหล่งชอปป้ิงเอาทเ์ลท็ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 

ตัง้อยู่ในเขตควุะนะ จงัหวดัมเิอะ ห่างจากนาโกย่าประมาณ 45 นาท ี ภายในจะรวบรวมรา้นแบรนดช์ัน้น าตา่งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

กระเป๋า รองเทา้ เครื่องประดบัซึง่รา้นแบรนดส์่วนใหญ่ในนี้จะลดมากกว่า 50%เกอืบทุกรา้น ซึง่เอาใจขาชอ้ปไดเ้ป็นอย่างด ี

ไม่เพยีงแค่เอาทเ์ลท็อย่างเดยีวเท่านัน้ บรเิวณใกลเ้คยีงมทีัง้สวนสนุก ออนเซน็ และนะบะนะ โนะ ซาโตะอกีดว้ย 



 
 

 

 

ชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no sato (รวมค่าเข้าชม) 

เทศกาลจะจดัข้ึนตัง้แต่วนัท่ี 20 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 

งานไฟประดบันี้ตัง้อยู่ใน สวนดอกไม ้Nabana No Sato ซึง่เป็นหนึ่งในโซนทีเ่ทีย่วยอดนิยมของ Nagashima Resort 

ทีต่ ัง้อยู่ในเมอืง Kuwana จงัหวดั Mie (ตดิกบัจงัหวดั Nagoya) คะ่ ในแต่ละปีกจ็ะเปิดใหน้ักทอ่งเทีย่วมาเทีย่วพกัผอ่น 

ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกไม ้ภายใน รวมไปถงึ งานไฟประดบัทีส่วยงามนี้ดว้ย 

ภายในงานประดบัไฟ Nabana No Sato Illumination นัน้ ตามโซนต่างๆ กจ็ะมกีารประดบัประดาไฟ LED ประดบั 

นับลา้นดวง สว่างสไวไปทัว่อย่างสวยงาม โดยน าดวงไฟมาตกแต่งเป็นรปูรา่งต่างๆ ทั ้งภูเขาไฟฟูจ ิตน้ครสิต์มาส ทุ่งดอกไม ้และอื่นๆ 

อย่างสวยงามอลงัการ 

 

Nabana No Sato Illumination 2022-2023 อโุมงคไ์ฟ Tunnel of Light ในแต่ละปี งานไฟประดบัสวยๆ 

นี้กจ็ะมธีมีงาน และสสีนัต่างกนัออกไป โดยในปีนี้ 2022-2023 แน่นอนว่าจะประทบัใจและสวยงามอลงัการเหมอืนทุกๆ ปีทีผ่่านมา 

ใหเ้รารายลอ้มไปดว้ยแสงไฟราวกบัโลกในฝันกนัเลยค่ะ แต่ไฮไลทท์ีต่อ้งหา้มพลาดเลยกค็อื อุโมงคไ์ฟ Tunnel of Light 

ทีม่คีวามยาวถงึ 200 เมตร สุดอลงัการงานสรา้ง! ใหเ้ราไดเ้ดนิถ่ายรปูสวยๆ ท่ามกลางแสงไฟนวลๆ โรแมนตกิมากๆ 

ใครทีไ่ดม้าเทีย่วยงัไงกต็อ้งแวะมาทีจุ่ดนี้กนัสกัครัง้ 

 

 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางเดอืนมถิุนายน ทางรบรษิทัจะท าท่านเขา้ชม 



 
 

 

 

อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

ท่ีพกั COMFORT HOTEL NAGOYA, HENNA NAGOYA FUSHIMI หรือเทียบเท่า 

 

 

DAY3  เกียวโต - วดัคิโยมีสึ - ศาลเจ้าเฮอนั พิธีชงชา - วดัคินคะคจิุ - ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ 

 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)   

ศาลเจ้าเฮอนั (Heian Shrine) (ใชเ้วลาเดนิทาง 30 นาท)ี 

ศาลเจา้แห่งนี้นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถงึจกัรพรรดคิามมุและจกัรพรรดิโ์คเมอิ ผูท้ีม่คีวามส าคญัต่อเมอืงเกยีวโตอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นจกัรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ุดทา้ยของเกยีวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอนั 

โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิกัษส์แีดงทีต่ ัง้อยู่ดา้นหน้าของวดั มสีแีดงสดใสมองเหน็มาแต่ไกล ไฮไลท!์!! 

จากนัน้สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น นัน่กค็อื 

การเรียนพิธีชงชาญ่ีปุ่น (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย 

เริม่ตัง้แต่การชงชา การรบัชา และการดื่มชา ทุกขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ี

รายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิชีงชานี้ 

ไม่ใช่แค่รบัชมอย่างเดยีว 

ยงัเปิดโอกาสใหท้่านไดม้สี่วนรว่มในพธิกีารชงชานี้อกีด้วย 

 



 
 

 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

 

 

น าท่านเขา้เยีย่มชม วดัคินคะคจิุ เป็นวดัยอดฮติวดัหนึ่งในเกยีวโต เนื่องดว้ยเอกลกัษณ์ของวดัทีไ่ม่เหมอืนใคร 

สองชัน้ดา้นบนเป็นสทีอง มสีระน ้าขนาดใหญ่ตดิกบัวดั และทีน่ี่ยงัเป็นวดั (ปราสาท) ในการต์ูนเรือ่งอคิควิซงั 

ท าใหน้ักท่องเทีย่วนิยมมาเทีย่วชมความสวยงาม และถ่ายรปูทีว่ดันี้ วดัทอง (Golden Pavilion) เป็นวดันิกายเซน 

มชีื่ออกีชื่อหนึ่งว่าโรคอุงจ ิ(Rokuonji) ในตอนแรกสรา้งขึน้เพื่อเป็นทีอ่าศยัหลงัโชกนุอะชคิางะสละราชสมบตัิ (Ashikaga 

Yoshimitsu) และเปลีย่นมาเป็นวดันิกายเซนในภายหลงั หลงัจากทีโ่ชกุนไดเ้สยีชวีติลงแลว้ อาคารของวดัทอง 

เคยเสยีหายจากไฟไหมใ้นชว่งสงครามมาหลายครัง้ แต่กม็กีารสรา้งใหม่ตลอด ไฟไหมค้รัง้ล่าสุดในปี ค.ศ. 1950 

จากฝีมอืของพระทีค่ลัง่ในความงามของวดัทอง จนตอ้งการเผาตวัเองไปพรอ้มกบัวดั ตวัวดัทีเ่หน็ในปัจจุบนัสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 

1955 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ สรา้งขึน้เพื่ออุทศิแก่ อนิาร ิ

เทพเจา้แห่งการเพาะปลูกและการคา้ทีรุ่่งเรอืง 

ทีน่ี่เป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัทีสุ่ดในบรรดาศาลเจา้อนิารทิัง้หมดในญี่ปุ่ น 

แนวเสาประตูโทรอิสิสีม้สดใสทอดยาวอย่างสุดตา ขึน้ไปจนถงึยอดเขาอนิาร ิ

ท าใหเ้กดิเป็นภาพอนัน่าประทบัใจและเป็นหนึ่งในภาพทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดของญีปุ่่ น 

เทพเจา้ทีเ่ป็นจุดก าเนิดในการสรา้งฟุชมิอินิะรไิทฉะนัน้เป็นหนึ่งในเทพหลายองค์ หรอืทีเ่รยีกว่าคามใินภาษาญี่ปุ่ น 

อนัเป็นทีเ่คารพบูชากนัในนิกายชนิโต ศาลเจา้ทีส่รา้งขึน้เพื่ออุทศิแด่เทพอนิารมิมีากกว่า 35,000 แห่งทัว่ประเทศญี่ปุ่ น 

ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นศาลเลก็ ๆ รมิถนน แตฟู่ชมิอินิารเิป็นศาลระดบัไทชะ หรอื    “ศาลเจา้ใหญ่” และดว้ยต าแหน่งทีต่ ัง้ของศาล 

จงึท าใหไ้ดร้บัการอุปถมัภ์จากราชส านัก และเป็นศาลทีพ่ระจกัรพรรดหิลายพระองคม์กัแวะเวยีนมาทสกัการะตัง้แต่ในอดตีแลว้ 

ว่ากนัว่าศาลเจา้แห่งนี้ก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 711 ก่อนทีเ่มอืเกยีวโตจะกลายเป็นเมอืงหลวงของญี่ปุ่ น ตลอดทางขึน้สู่ภูเขาอนิารทิีม่คีวามสงู 

233 เมตรจะมศีาลเจา้เลก็ ๆ มากมายตัง้อยู่รายทาง และรวมตลอดเสน้ทางนี้มเีสาประตูโทรอิปิระมาณ 10,000 ตน้ 

 



 
 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร 

 

ท่ีพกั COMFORT HOTEL Kyotohorikawagojo, COMFORT HOTEL Kyotototoji 

หรือเทียบเท่า 

 

DAY4  เกียวโต - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า - ช้อปป้ิงท่ีชินไซบาชิ 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เมืองอิเนะ (Ine-cho) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง เป็นเมอืงเลก็ๆ 

ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกยีวโต มปีระชากร 2,500 คน เลยีบแนวเสน้โคง้ทีท่อดยาวของอ่าวอเินะ (Ine Bay) 

ซึง่เรยีงรายไปดว้ยบา้นลกัษณะแปลกตาทีเ่รยีกว่า “ฟุนายะ” (Funaya) โดยชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรอื สว่นชัน้บนเป็นทีอ่ยู่อาศยั 

เป็นลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในทอ้งถิน่ เพื่อใหส้ามารถออกเรอืจากบา้นไปหาปลาไดส้ะดวกรวดเรว็ 

เพราะเมอืงนี้มอีุตสาหกรรมการประมงทีเ่ฟ่ืองฟู อเินะโนะฟุนายะ (inenofunaya) นัน้มาจากการเรยีกทีต่ ัง้จาก อ่าวอเินะ (Ine 

Bay) โดยมบีา้นเรอืนสไตลฟุ์นายะ (Funaya) 230 หลงัทอดยาวเป็นแนวเสน้โคง้สวยงามรมิอ่าวเป็นระยะทางยาวกว่า 5 

กโิลเมตร ท าใหม้ชีื่อเรยีกย่านเถวนี้วา่ อเินะโนะฟุนายะ (Inenofunaya) เนื่องจากอยูต่ดิกบัรมิน ้ามาก 

จงึไดม้กีารสรา้งบา้นแบบชาวประมง โดยทีล่งเรอืออกทะเลจากชัน้หนึ่งของตวับา้นไดท้นัท ีสว่นชัน้สองใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 



 
 

 

 
 

 รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ร้านอาหาร 

 

เดนิทางกลบัเมอืงโอซากา้ เดนิทางสู่ ชินไซบาชิ 

ถนนชอ้ปป้ิงทีค่ร ่าคราไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว รา้นคา้ รา้นอาหารมตีลอดสาย  

ถ่ายรปูกบัมุมสุดฮติ ป้ายGlico 

อิสระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

ท่ีพกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

DAY5    อิสระท่องเท่ียวเตม็วนั (ไม่มีรถบริการ) 

รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

อสิระท่องเทีย่วเตม็วนั ท่านสามารถขึน้รถไฟเทีย่วรอบๆ เมอืงโอซากา้ได ้

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

1. Universal Studio Japan  สนุกสนานเพลดิเพลนิ กบัเครื่องเล่นมากมาย 

ทีจ่ าลองมาจากฉากในภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ สถานทีซ่ึง่นักทอ่งเทีย่วทีจ่ะไปเทีย่วแถบโอซากา้จะพลาดไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 



 
 

 

ทีน่ี่คอืสวนสนุกขนาดใหญ่ทีใ่หคุ้ณไดส้มัผสักบัโลกแห่งภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ สรา้งความสุขสนุกสนานใหก้บัทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นผูท้ีช่ ื่นชอบการชมภาพยนตรห์รอืไม่กต็าม ภายในตกแต่งดว้ยบรรยากาศราวกบัก าลงัเดนิหลงทางอยู่ในฮอลลวีูด้ 

นิวยอรก์ และซานฟรานซสิโกเหมาะกบัการเดนิเล่นสนุกสนานกบักลุ่มเพื่อนเป็นอย่างยิง่ 

และทีน่ี่ยงัเตม็ไปดว้ยเครือ่งเล่นอลงัการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โซน “Harry Potter” 

นัน้ไดร้บัการกล่าวถงึว่าเหมอืนกา้วเขา้สู่โลกเวทมนตรใ์นหนังสอืเลยทเีดยีว การไดม้าเทีย่วทีน่ี่กบัเพื่อนๆ 

และแต่งตวัเป็นคาแรคเตอรต์่างๆ เชน่ นักเรยีนโรงเรยีนเวทมนตร ์แก๊ง Minion และ Sesame Street 

เหมอืนกนัทัง้กลุ่ม กก็ าลงัเป็นทีน่ิยมในญี่ปุ่ นขณะนี้ โซนใหม ่SUPER NINTENDO WORLD 

เอาใจคนชอบเกมส ์และแฟนคลบัมารโิอ ้

2. พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยูคงั (Osaka Aquarium Kaiyukan) ตัง้อยู่ที ่Tempozan Harbor 

Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ เป็นสถานทีซ่ึง่รวบรวมทัง้สตัวน์ ้า และสตัวบ์ก 30,000 ชวีติ ประมาณ 620 

สายพนัธุจ์ากทัว่โลก และน ามาจดัแสดงในสภาพแวดลอ้มทีอ่าศยัอยูต่ามธรรมชาตคิะ่ จดัเป็นอควาเรยีมทีด่ทีีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น 

และเอเชยีเลยทเีดยีว 

3. ชิงช้าสวรรค์เทม็โปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) รมิอ่าวโอซากา้ ชงิชา้สวรรคข์นาดยกัษ์ 

มคีวามสงู 112.5 เมตรเลยทเีดยีว 

แน่นอนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดทีเ่ราจะสามารถชมววิทวิทศัน์ของเมอืงโอซากา้ไดโ้ดยรอบเลยทเีดยีว 

4. ตลาดคโุรมง โอซากา้ เป็นตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเมอืงโอซากา้ จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น 

ครวัของโอซากา้(Osaka’s Kitchen) กนัเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade 

เลก็ๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด 

และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเลน่และอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 

5. ศาลเจ้าโอซาก้าเทมมงังุ อกีศาลเจา้ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของญี่ปุ่ น โด่งดงัดา้นการขอพรเรือ่งการเรยีนและการสอบต่างๆ 

ท าใหช้่วใกลส้อบนี่คราคลัง่ไปดว้ยเหล่านักเรยีน นักศกึษาจ านวนมาก 

ทีจ่ะขอพรกนัใหก้ารสอบลุลว่งไปดว้ยดหีรอืสอบเขา้ทีต่่างตามทีมุ่่งหวงัผ่าน 

แต่ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดน่าจะเป็นจากการเป็นสถานทีจ่ดังานเทศกาล Tenjin Matsuri 

ทีต่ดิหนึ่งในสามเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นนัน่เอง 

อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงและเยน็ 

ท่ีพกั OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

DAY6    โรงแรม - สนามบินคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ เพื่อเดนิทางกลบัประเทศไทย 

 09.55 น.   ออกเดนิทางจากสนามบนิคนัไซ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่XJ613 



 
 

 

>>มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง<< 

 15.15 น.   เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

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

 

        

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึ 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

หมายเหตุ 

 1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเท่านัน้  

2. ทวัร์นีเ้ป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดให้แก่ทา่น 

 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทาง      น้อยกวา่ 30 ท่าน 

โดยจะแจ้งกบันกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า  และอย่างน้อย 15 

วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  



 
 

 

แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนกัท่องเที่ยวร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทาง

ได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือนามสกลุ ค าน าหน้าชื่อ 

เลขที่หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ 

เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบินในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

ภมิูอากาศและเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตสุดุวสิยัอ่ืน  

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงันัน้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพ่ิมขึน้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง   ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 

 


