



 

 

 

 
 

      

        

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) –  
จังหวัดนำรำ – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้ำน 
อิงะนินจำ – ศำลเจ้ำอิเสะ – ถนนโอฮำไรมำจิ และ 
ถนนโอคำเกะโยโคะโจ  

X   MISUGI RESORT  
หรือเทียบเท่ำ   

3 
จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – 
สวนป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตสึเคียว  –  ถนนโบรำณอำ
รำชิยำม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 
ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) – เมืองโกเบ – 
โรงสำเกนำดะ – โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ พรี
เมี่ยม เอ้ำท์เลท 

  X 
ODYSIS SUITES OSAKA 

AIRPORT HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์และคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
 






 

                                                                            

 
 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

21.30 น.  พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 4 เคำน์เตอร์ 
H สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญี่ปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 

00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดนำรำ นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญ่ีปุ่ นสร้างขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 710 ก่อนจะย้ายเมืองหลวง
ไปอยู่เกียวโต นาราเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านัน้ แต่ช่วงเวลาสัน้ๆ นี ้ศิลปะ วฒันธรรม ความเชื่อ ระบบการ
ปกครอง กลบัหยั่งรากลึกเป็นรากฐานส าคัญของประเทศญ่ีปุ่ นตราบจนปัจจุบนั เมืองเงียบสงบแห่งนีย้ังมี แหล่ง
มรดกโลกถึง 8 แห่ง  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ วัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็นวดัส าคญัที่สุดของเมืองนารา ทางเข้าวดัสง่างาม
ด้วย ซุ้มประตใูหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งาม สมยัคามาครุะสร้างขึน้ปี ค.ศ. 743 
นมสัการขอพรพระพทุธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพทุธ หลอ่ด้วยสมัฤทธ์ิสงูถึง 16.2 เมตร หนกั 500 ตนั เป็นพระพทุธรูป
องค์ใหญ่ที่สดุในโลก ประดิษฐานวิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลงัเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึน้ใหม่ถึง 2 ครัง้ วิหารปัจจุบนั
มีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม แต่ยงัได้ชื่อว่าเป็นวิหารไม้ใหญ่ที่สดุในโลก จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่มา
รวมกนัเป็นเสา บริเวณสวนของวดัจะได้เพลิดเพลินกบักวางแสนเชื่องที่มีจ านวนมาก 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ –  จังหวัดนำรำ – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่ บ้ำนอิกะนินจำ – 
ศำลเจ้ำอิเสะ – ถนนโอฮำไรมำจิ และ ถนนโอคำเกะโยโคะโจ 

ไฮไลท์ของกำรท่องเที่ยวทริปนี้ 
วัดโทไดจิ โบรำณสถำนเก่ำแก่ที่เก็บสมบัติของชำติ และมรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญของชำติไว้มำกมำย 
ศำลเจ้ำอิเสะ อดีตศำลเจ้ำที่ส ำคัญที่สุดในญี่ปุ่ น 
เมืองมิเอะ เมืองที่ได้ชื่อว่ำเป็นถิ่นก ำเนิดนินจำ 
วัดคิโยมิสึ วัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำก UNESCO 
ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ศำลเจ้ำท่ีมีชื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จัก คุ้นตำกับคนท่ัวโลกด้วยเสำไม้ สีแดง 
 
 
 
 






 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดมิเอะ (Mie) จงัหวดันีเ้ป็นแหล่งก าเนิดมุกเลีย้งแห่งแรกของโลก มีศนูย์กลางวฒันธรรม 
อุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองทสึ (Tsu) ทัง้ยังมีแหล่งน า้แร่ธรรมชาติ 
Hinotani และ Sakakibara Onsen ซึ่งเป็นบ่อน า้แร่กลางแจ้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองนกั มีขนมโมจิสอดไส้สตรอเบอร่ี 
(Ichigo Daifuku) และสอดไส้ผลไม้อ่ืนเป็นของฝากขึน้ชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนอิงะนินจำ เป็นบ้านของนินจาแท้ๆ มีทัง้ความลึกลบัของพืน้บ้านที่ใช้เป็นที่ซ่อนอาวธุ ตู้

เสือ้ผ้าที่เป็นห้องลับหรือจะเป็นผนังที่ดูธรรมดาแต่สามารถพลิกไปอีกห้องนึงได้ ชมวิถีชีวิตของนินจา ข้าวของ
เคร่ืองใช้ต่างๆ หรือแม้แต่อาวธุที่ใช้ในการป้องกนัตวั พร้อมให้ท่านสนุกสนานไปกบัการชมการแสดงโชว์ของเหล่า
นินจาอีกด้วย  

 น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำอิเสะ สกัการะศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครัง้หนึ่งในชีวิตของคนญ่ีปุ่ นต้องมา จากนัน้น า
ท่านเดินเที่ยวชมสมัผสัวฒันธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮำไรมำจิ ชมุชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ และย่ำนโอคำเกะโย
โคะโจ เมืองเก่าจ าลองย้อนยคุที่มีเอกลกัษณ์ดัง่เดิมแบบญ่ีปุ่ น สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านไม้ ร้านอาหาร ร้านขาย
ของที่ระลกึ รวมถึงคาเฟ่เก๋ๆ ตลอดสองแนวถนนประมาณ 800 เมตร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  พักที่ MISUGI RESORT HINOTANI ONSEN หรือเทียบเท่า 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ขำปูยักษ์ 
หลงัรับประทานอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อ
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสขุภาพให้กระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน า้แร่แบบญ่ีปุ่ นนี่เองท าให้มีผู้กล่าวว่า => หำก
มำที่ญี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ำ้แร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญี่ปุ่ น ! 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปสู ่จังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซึง่มีอายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึง่ในอดีตมี
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก 

วันที่สำม จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – สวนป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตสึเคียว – ถนน
โบรำณอำรำชิยำม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   






 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ำ้ใส ท่ีตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน า้ศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย อนั
เกิดจากธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนีม้ีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติ
แห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค า้ถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตวัเมือง
ได้กว้างไกลสดุตา 

 น าท่านเข้าชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำพ่อจิง้จอกขำว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเก่ียว แต่
ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถือในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพ
สูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริกว่า 30,000 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น สมัผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตูญ่ีปุ่ นโบราณ 
จ านวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็น อโุมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาล
เจ้าแห่งนี ้ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดงัเร่ือง เกอิชา 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่อำรำชิยำม่ำ (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว สถานที่ที่ได้รับความ

นิยมเมื่อมาถึงเมืองนีก้็คือ ความสวยงามร่มร่ืนของ สวนไผ่ อนัเขียวขจี (BAMBOO GROVES) นบัหมื่นต้นตลอด
ข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอโุมงค์ให้เดินผ่านถูกปลกูขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพนัปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับ
สวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบ าบดัจิตใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนีย้งัเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์ เร่ืองเกอิชา ที่งดงามตระการตาไปทัว่โลก  จากนัน้น าท่านชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม 
และเป็นบริเวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินข้ามสะพานโทเก็ตสึเคียวท่านจะได้พบกบั ถนนโบรำณอำรำชิยำม่ำ แหล่งรวมร้าน
รวงที่จ าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร คาเฟ่ ให้ท่านได้เดินเล่นกนัอย่างเพลิดเพลิน และอ่ิมเอมกบับรรยากาศของ
สถานที่แห่งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ จังหวัดโอซำก้ำ เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุอนัดบั 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุอนัดบั 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งรัฐบาลญ่ีปุ่ นนัน้ได้จดัตัง้ให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้า
เป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทัง้การค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และปัจจุบันเป็น
ศนูย์กลางอตุสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เคร่ืองส าอาง โฟมล้างหน้า 
วิตามินต่างๆ เซร่ัม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 






 

 
 
 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเท่ียว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
   ไกด์แนะน ำกำรเดินทำง (ไม่มีรถบัสให้บริกำร) 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนีท้่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอัน

ทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่า
เป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมีร้านอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่ง
เสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนีคื้อ ทกุร้านค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าให้เป็น
รูป ปู กุ้ ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และ
ร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคื้อ ตึกรูปเคร่ืองหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจาก
ญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซือ้ของต้องใจนานาชนิด อาทิ เคร่ืองส าอาง เสือ้ผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เคร่ืองไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

ย่ำนอุเมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศนูย์กลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างดี ศนูย์รวมแฟชัน่ที่ก าลงั
อินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน อีกทัง้ยังอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกด้วย ช้อปสนกุ เดินทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบนัเทิ ง โรงละคร
เมืองใหม่ ท าให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กว่า 47 โรง 

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นมากมายที่จ าลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลีวู้ด ซึง่นกัท่องเที่ยว
ที่ไปโอซาก้าจะพลาดไม่ได้ ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวู้ดนิวยอร์ก และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนกุสนานและยงัเต็มไปด้วยเคร่ืองเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพื่อให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที่ IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น 
สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญ่ีปุ่ นในสมยัโบราณ
กว่าหมื่นคนเพื่อระดมสร้างเสร็จสิน้ภายในเวลา 3 ปี สร้างได้อย่างประณีตงดงามและมหศัจรรย์ยิ่ง ชมความงาม
พร้อมบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสญัลกัษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อม
ด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แรงงานสมยัโบราณสร้างได้อย่างประณีตงดงามมาก 

วันที่สี่       อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง) 

วันที่ห้ำ    ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) – เมืองโกเบ – โรงสำเกนำดะ – โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ  
  พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านสู่ เมืองโกเบ (KOBE) เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเฮียวโกะ ตัวเมืองโกเบนัน้ตัง้อยู่ระหว่างทะเลและ
เทือกเขาร็อกโกะ และยงัเป็นศนูย์รวมของวฒันธรรมที่หลากหลาย ซึง่ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตก จีน และญ่ีปุ่ น เป็น 
เมืองที่ขึน้ชื่อว่าน าสมยัอีกแห่งของญ่ีปุ่ น 
พาท่านเข้าเยี่ยมชม โรงสำเกนำดะ หนึ่งในโรงสาเกที่เป็นแหล่งผลิตสาเกอันดับหนึ่งของญ่ีปุ่ น นาดะ เป็นแหล่ง
บริเวณแนวชายฝ่ังทะเลซึง่อยู่ระหว่างโอซาก้าและโกเบ แถบนีจ้ะมีโรงผลิตสาเกกระจายตวัมากมาย ให้ท่านได้เข้า
ชมสาธิตวิธีการท าสาเกชื่อดงัของญ่ีปุ่ น พร้อมลิม้รส สาเก ที่ขึน้ชื่อของ ทางเมืองโกเบ อีกทัง้ยงัสามารถซือ้ของฝาก
ติดกลบัมือไปได้อีกด้วย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวันที่ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชม ฮำเบอร์แลนด์ (KOBE HARBOURLAND) เป็นพืน้ที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นท าเลที่มี

ทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิง้อ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น  
อาณาจักรแห่งความบันเทิงทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุก และท่าเรือล่องแม่น า้ Concerto อัน
หรูหรา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัแสนสบายตามอธัยาศยั 
น าท่านแวะ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้ำท์เลท คืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิง้ชื่อดงัอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตัง้อยู่ที่เมืองริงกุ ตรง
ข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอนัมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ 

ค ่ำ      อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที่ ODYSIS SUITES OSAKA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613  

วันที่หก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 






 

13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺   

   

**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ**         

         
 
 
 
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวร์ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิ่ม รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 37,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 36,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 40,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

27 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

12 – 17 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

13 – 18 ตุลำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

19 – 24 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

20 – 25 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

21 – 26 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

24 – 29 ตุลำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 
 






 

 
 

 
 

1. ค่ำตั๋ วเคร่ืองบินชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านัน้  ตั๋ วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกที่น่ังล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับที่น่ังแบบสุ่มเท่ำนัน้) 

2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **รำคำทัวร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน ณ วันท่ี 16 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึง่โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุว้ในรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได้ 1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผู้ เอา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวข้องกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ต้องตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างน้อย 72 ชัว่โมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพิ่ม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถกูให้กบับริษัททวัร์เท่านัน้ 

6. ค่ำวีซ่ำญี่ปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 






 

 






 

 






 

 
   ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทกุครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทกุบรรทัด 

เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั **      
 


