
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
 
 
 
 
 

วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – โอซากา้ (สนามบินคนัไซ)  
XJ610 (14.10-21.40)  - ท่ีพกั  

- - - 
KANSAI HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

2 
เมืองนารา – วดัโทไดจิ – เกียวโต – กิจกรรมชงชา – เมืองอาราชิยาม่า –  
ป่าไผ ่– สะพานโทเกต็สึ 

  - 
KYOTO HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

3 
ปราสาททองคินคะคุจิ – ศาลเจา้ฟชิูมิ อินาริ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ 
(ดา้นนอก) – ยา่นชินไซบาชิ  

  - 
OSAKA HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

4 อิสระท่องเท่ียวหรือชอ้ปป้ิงในโอซากา้  (ไม่มีรถบสับริการ)  - - 
OSAKA HOTEL  
หรือเทียบเท่า 

5 
เมืองโกเบ – สะพานอะคาชิไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด ์– ริงก ุพรีเม่ียม 
เอาทเ์ลต – อิออน มอลล ์– สนามบินคนัไซ 

 - -  

6 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) XJ611 (23.55-03.50) - - - - 
  
 

ก ำหนดการเดนิทำง : เดอืนสิงหาคม – กนัยายน 2562 

 

WONDERFUL JAPAN 
OSAKA – KYOTO – KOBE 

6 DAYS 4 NIGHTS 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
26,900.- 



 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 

12.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ช้ัน 3 ประตู 4 สายการบินไทยแอร์เอเซีย เอ๊กซ์
(XJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

14.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 610 ** ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินไทยแอร์เอเชีย 
เอ๊กซ์ .. เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามกฏ ระเบียบของสายการบินส าหรับการสุ่มจบัท่ีนัง่ว่างบนเคร่ืองใหก้บัผูโ้ดยสาร 
.. โดยหากท่านมีความประสงค์จะ ระบุท่ีนั่งบนเคร่ืองหรือตอ้งการเปล่ียนท่ีนั่งใหม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ** 
[บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง] 

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมอืงโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่น ผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ
เรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 
น าท่านเข้าสู่ที่พกั KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง นารา – วดัโทไดจ ิ- เกยีวโต – กจิกรรมชงชาญ่ีปุ่น – เมอืงอาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคียว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของชาวญ่ีปุ่น ท่ีตั้งข้ึนมาในปี 710 และไดรั้บอิทธิพลของศาสนา
พุทธอย่างเต็มท่ี จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ียงัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย น าท่านชม วดัโทไดจิ เป็น
วดัในศาสนาพุทธ สร้างข้ึนในช่วงปี ค.ศ. 745-752 เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) เป็น
พระพุทธรูปทองแดงความสูง 15 เมตร ซ่ึงถือเป็นพระพุทธรูปไดบุทสึท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น และ
อาคารหลกัของวดัโทไดจิยงัถือเป็นอาคารไมท่ี้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกดว้ย วดัแห่งน้ียงัถือเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ส าคญัของเมืองนารา ท่ีไดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรมภายใตช่ื้อ “อนุสรณ์
สถานทางประวติัศาสตร์นาราโบราณ” อีกจุดท่ีน่าสนใจคือ ส่วนของเสาไมย้กัษ์ซ่ึงฐานขนาดรอบเสาน้ีมีขนาด
เท่ากนัรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นล่างของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือวา่หากใครสามารถรอด
ผา่นช่องน้ีไปไดก้็จะสามารถตรัสรู้ไดใ้นชาติหนา้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่นซ่ึง
มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครอง น าท่าน
สัมผสัวฒันธรรมดั้งเดิมของชาวญ่ีปุ่นคือ การชงชาญ่ีปุ่น โดยการชงชาตามแบบฉบับของญ่ีปุ่นนั้น มีขั้นตอน
มากมาย เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลว้นมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงาม
เป็นอยา่งมาก ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ร่วม กจิกรรมในการชงชา น้ีอีกดว้ย 
 

 

 

 

 

 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านชมธรรมชาติของเมืองเกียวโตท่ี เมอืงอาราชิยาม่าท่ีโด่งดงัและมีช่ือเสียงอีกแห่งในญ่ีปุ่นท่ีนิยมมาท่องเท่ียว



 

 

เพ่ือช่ืนชมกบับรรยากาศของธรรมชาติท่ีสวยงามตามฤดูกาล ชม ป่าไผ่ ไผ่ท่ีข้ึนอยู่สองขา้งทางเสมือนเป็นอุโมงค์
ให้เดินผ่าน ถูกปลูกข้ึนตั้งแต่สมยัเฮอนัหรือกว่าพนัปีมาแลว้ เพ่ือใชใ้นการประดบัสวนและช่ืนชมความสวยงาม
และใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาแต่คร้ังโบราณ จนกระทัง่กาลเวลาผา่นไป ไผ่เหล่าน้ีก็ยงัไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี เม่ือ
เขา้สู่ป่าไผแ่ลว้จะไดส้ัมผสัถึงสายลมจากธรรมชาติท่ีกระทบกบัใบไผ่ ความเขียวขจีและความสดช่ืนตลอดเสน้ทาง 
แมว้่าจะเป็นเพียงเส้นทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่ก่ีร้อยเมตรท่ีเช่ือมต่อระหว่างศาลเจา้โนมิยะหรือฝ่ังทิศเหนือของวดั
เทนริวจิจนถึงโอโคจิซังโซหรือหมู่บา้นเชิงเขาติดแม่น ้า จากนั้นชม สะพานโทเก็ตสึคียว มีความยาว 200 เมตร ซ่ึง
ช่ือของสะพานน้ีมีความหมายวา่สะพานท่ีมองเห็นดวงจนัทร์อยูข่า้งหนา้ เบ้ืองล่างของสะพานคือแม่น ้าโออิ ท่ีไหล
มาจากตาน ้าในภูเขาอาราชิยาม่าท่ียงัคงความใสสะอาดมานบัตั้งแต่อดีต 

 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่ KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม  ปราสาททองคินคะคุจ ิ-  ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคาคุจิ วดัน้ีจะมีอาคารหลกัเป็นสีทองเกือบทั้งหลงัตั้งโดดเด่นอยู่กลางน ้า ท าให้
เเกิดเป็นเงาสะทอ้นกบัพ้ืนน ้ าเบ้ืองหนา้ จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีกสัญญลกัษณ์หน่ึงของเมืองเกียวโต 
วดัน้ีแต่เดิมสร้างเพ่ือใชเ้ป็นบา้นพกัของท่านโชกนุอาชิกากะ โยชิมิสุและท่านมีความตั้งใจยกบา้นพกัแห่งน้ีใหเ้ป็น
วดันิกายเซนภายหลงัจากท่ีท่านเสียชีวิต วดัคินคะคุจิมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม โดยเฉพาะมุม
ดา้นหนา้ใกลก้บัทางเขา้วดัซ่ึงเป็นภาพท่ีวดัสีทองอร่ามท่ีมีสวนอยูโ่ดยรอบเป็นเงาสะทอ้นกบัน ้าในสระเป็นมุมท่ีมี
ผูใ้หค้วามสนใจกนัเยอะท่ีสุด จากนั้นชม  ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิง้จอกขาว สร้างในศตวรรษท่ี 9 โดย
ชาวนาเพ่ือบูชาสุนัขจ้ิงจอกท่ีเช่ือกนัว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บเก่ียว ภายในศาลเจา้มีเสาโทริอิ
จ านวนมากเรียงกนัจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทริอิท่ีมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ โอซาก้า เมืองส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจของญ่ีปุ่น เต็มไปดว้ยแหล่งบนัเทิง ย่านกินด่ืมและชอ้ปป้ิง
มากมาย แวะถ่ายรูปและชมดา้นนอกของ ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 16 เพ่ือ
เป็นท่ีพ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้วมญ่ีปุ่นให้เป็นหน่ึงเดียวในสมยันั้น ใช้เวลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึง
เสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของญี่ปุ่น  น าท่าน
ท่านช้อปป้ิง ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หน่ึงในย่านบันเทิงยามค ่าคืนท่ีโด่งดังของโอซาก้า เป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารมากมายท่ีเปิดใหบ้ริการ 24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยงัมีทั้งร้านคา้ และแหล่ง
บนัเทิงอีกมากมาย ในช่วงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านคา้ต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัว่ิงกูลิ 
และรูปปูยกัษ์ร้านคานิโดราคุ ท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของท่ีน่ี แถมยงัเช่ือมต่อกบั ย่านชินไซบาชิ ( Shinsaibashi ) 
บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยร้านคา้ปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค ์
ร้านรองเทา้ กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ 
เช่น Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรียกวา่มีทุกอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี 

 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  
 น าท่านเข้าสู่ที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ส่ี  อสิระช้อปป้ิง หรือ เลอืกซ้ือทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ (ไม่มรีถบัสบริการ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านไดเ้ลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกดค่์อยใหค้ าแนะน าท่านในการเดินทาง 
ย่านชินไซบาชิ เตม็ไปดว้ยความหลากหลายของร้านคา้และแบรนดด์งัมากมายตั้งอยูป่ะปนไปกบัร้านคา้แบบดั้งเดิม
ของญ่ีปุ่น ไดแ้ก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกไดว้่าเป็นศูนย์
รวมแทบจะทุกยี่หอ้ดงัทัว่โลกเลยกว็่าได ้นอกจากน้ีแลว้ยงัมีสินคา้จ าพวกอาหารและเคร่ืองด่ืมหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็
มีให้เลือกซ้ือเช่นกัน และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แลว้ท่ีชินไซบาชิยงัมี Shopping 
Arcade ท่ีเอาร้านคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินคา้ให้เลือกสรร
มากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อญัมณีเคร่ืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นแหล่งท่ีตั้งของหา้งสรรพสินคา้ช่ือ
ดงัและร้านคา้มากมายใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ และยงัมีสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆต่างๆมากมาย เช่น 
พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ไคยุคัง , ย่านอุเมดะ , โอซาก้าเอก็ซ์โปพาร์ค , ตลาดปลาคุโรมง เป็นต้น 
หรือเลือก ซ้ือทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า
รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ท่านท่ีซ้ือทวัร์เสริมน าท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วม
สนุกทา้ทายกบัเคร่ืองเล่นหลาก หลายชนิดต่ืนเตน้ ระทึกใจจากหนงัดงัท่ีท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหมจ้ากเร่ือง 



 

 

“แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นั่งเรือเพ่ือพบกับความน่าสะพรึงกลวั
เหมือนอยู ่ในเหตุการณ์จริงกบั “จอว์” ใชทุ้นสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบั
เคร่ืองเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ท่ีรอใหท่้านพิสูจน์ความมนัส์ พร้อมทั้งพบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” 
เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุดน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame 
Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสร้างเพ่ือเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ท่านได้
เข้าไปสัมผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE FLYING DINOSAUR เปิด
ประสบการณ์ใหม่ กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด ท่ีจะไดใ้ห้คุณบินได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เคร่ืองเล่น
หวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนไดร้อบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดท้ิงด่ิงสูงสุดถึง 37.8 
เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสุดท่ีสร้างเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลืองสุดกวนท่ีโด่งดังมาจาก เร่ือง 
Depicable Me ซ่ึงไฮท์ไลทข์องโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย ร้านคา้ขาย
ของท่ีระลึก ร้านอาหาร โชวต่์างๆ มากมาย รวมทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion 
Park" ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกทั้งส าหรับท่านท่ีช่ืนชอบนักสืบจ๋ิวโคนันท่ีกระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญ่ีปุ่น ตอ้งน า
กลบัมาอีกคร้ัง ภายในงานจะมีทั้ งเกมไขปริศนาสืบคดี Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant 
ร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟ และ Play Rally รับรองวา่คุณจะไดด่ื้มด ่ากบัโลกของโคนนัคุงแบบจดัเตม็ไปเลย 

 * เพือ่ให้ท่านได้สนกุสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า*  
 น าท่านเข้าสู่ที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่ห้า  โกเบ – สะพานอะคาชิไคเคียว – โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์–  ริงก ุพรีเมีย่ม เอ้าท์เลต็ – ออิอน มอลล์ – สนามบินคันไซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมอืงโกเบ เมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโงะ เป็นเมืองท่าการคา้และอุตสาหกรรมท่ีส าคญัเมืองหน่ึง
ของญ่ีปุ่น ท าให้มีความหลากหลายของเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นท่ีมารวมกนัอยู่ท่ีน่ี เคยประสบกบัเหตุ
แผ่นดินไหวคร้ังรุนแรงเม่ือปี 1995 แต่ก็สามารถกลบัมากา้วหน้าและรุ่งเรืองภายในเวลาอนัรวดเร็ว น าท่านชม
ความงามและถ่ายรูปกบั สะพานอะคาชิไคเคียว หรือรู้จกักนัในช่ือ “สะพานไข่มุก” สร้างเสร็จเม่ือปี 1998 มี
ระยะทางความยาว 4 กิโลเมตร เป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในโลก โดยถูกบนัทึกลงกินเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ท่ีมี
ความยาว 3,911 เมตร เสาสะพานหลกัสูงประมาณ 300 เมตร ซ่ึงตั้งอยู่ระหว่างโกเบและเกาะอาวะจิ  ในจงัหวดั
เฮียวโกะ จากนั้นน าท่านสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ ศูนยร์วมความบนัเทิงท่ีสร้างสีสันใหก้บั
เมืองโกเบ เชิญชมอนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ ท่ีจดัแสดงพ้ืนท่ีริมอ่าวท่ีไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหว
ในปี ค.ศ.1995 เพ่ือบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลงั ทั้งเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและการบูรณะซ่อมแซมให้กลบัเป็นเมืองท่ี
สวยงาม ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูปกบัทิวทศันท่ี์งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพิธภณัฑท์างทะเลโกเบและหอคอยโกเบ 
สญัลกัษณ์ของเมืองโกเบเป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม  

เที่ยง อสิระรับประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบใหดู้เหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัอนัมีประวติัศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านคา้ถึง 150 ร้านท่ีพร้อมใหท่้านได้
เดินเขา้ไปเลือกซ้ือของ ทั้งสินคา้แบรน์เนมของญ่ีปุ่น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , 



 

 

Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ  จากนั้ นน าท่านสู่  อิออน มอลล์  เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีนิยมในหมู่
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบท่ีทนัสมยัสไตลญ่ี์ปุ่น มีร้านคา้ท่ีหลากหลายมากกว่า 150 ร้าน 
จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากน้ียงัมีร้านเส้ือผา้แฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 
100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นตน้  

 
 
 
 
 
 
ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือตรวจเช็คเอกสารและเช็คอินเตรียมตวัเดินทางกลบั 
23.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611 

[บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง] 

วนัที่หก  สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) 

03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

********************** ขอบคณุทุกท่านที่ใช้บริการ ********************** 

 
อตัราค่าบริการ/ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 

2-3 ท่าน  

เด็ก พกักบั  
1 ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

เด็ก 2-6 ปี 
พกักบั  

2 ผู้ใหญ่ 
ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพืม่ 

14 – 19 สิงหาคม 2562 
21 – 26 สิงหาคม 2562 

28 สิงหาคม – 02 กนัยายน 2562 
26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

04 - 09 กนัยายน 2562 
11 - 16 กนัยายน 2562 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 



 

 

18 - 23 กนัยายน 2562 
25 - 30 กนัยายน 2562 

26,900.- 26,900.- 26,900.- 26,900.- 8,900.- 

** ราคาเด็กทารก ไม่เกนิ 2 ขวบ 7,900 บาท/ท่าน ** 
 
อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน)  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ คอยดูแลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 1,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดนิทาง (เกบ็ทิปก่อนการเดนิทางที่สนามบิน) 
 
เงือ่นไขการเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึงผลประโยชนข์อง
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 



 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  
 ช าระเงินมดัจ าภายใน 2 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o ญ่ีปุ่น ท่านละ 15,000 บาท 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 15-20 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-15 วนั ขอเกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด  
 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14-7 วนัเดินทาง ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสาย 

การบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา

ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 

กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นห้องพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให้ (Extra Bed) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดการ
ห้องพกั แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมกีารจดัห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ
ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี
คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 


