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NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ รักจัง 6 วัน 3 คืน 

เดนิทาง กรกฎาคม–กันยายน 2562  

เร่ิมต้นเพียง  25,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ญ่ีปุ่น (สนามบินนาโกย่า )  
(XJ638/ 23.55 – 07.45+1) 

20.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เอ็กซ์ ( XJ)  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
สนามบินนาโกย่า – ปราสาทอินุยามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสึคันนง – 
ช้อปป้ิงโอสึ – ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

07.45 น. เดินทางถึง  สนามบินนานาโกย่า  ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.)  
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว   [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว์ พืช ผกั ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจบัปรับได้] 
 ชมด้านนอกของ ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตัง้อยู่บนเชิงเขาเล็กๆที่ติดริมแม่น า้คิโซะ (Kiso River) ถกูสร้างขึน้

เมื่อปี ค.ศ. 1537 นบัเป็นอีกหนึง่ปราสาทท่ีมีอาคารหอคอยที่เก่าแก่ที่สดุ และเป็น 1 ใน 12 ปราสาทของญ่ีปุ่ นแบบดัง้เดิม และ

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  -ญ่ีปุ่ น (สนามบินนาโกยา่ ) (XJ638/23.55 – 07.45+1) 

วนัท่ี 2. สนามบินนาโกยา่ – ปราสาทอินยุามะ [ด้านนอก] – ศาลเจ้าโอสคึนันง – ช้อปปิง้ยา่นโอส ึ– ศาลเจ้าอะสตึะ – ช้อปปิง้ซาคาเอะ 

วนัท่ี 3. เมืองเกียวโต – วดัคินคาคจิุ – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิง้ โดตงโบริ – ช้อปปิง้ชินไชบาชิ 

วนัท่ี 4. อิสระทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆ ในโอซาก้า หรือซือ้ทวัร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

วนัท่ี 5. เมืองนารา – วดัโทไดจิ – OSAKA EXPO CITY – อิออน มอลล์ – สนามบินคนัไซ 
วนัท่ี 6. กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611 23.55-03.50) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ยงัติดอนัดบั 1 ใน 4 ปราสาทที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบตัิของชาติอีกด้วย ภายนอกปราสาทมองเห็นว่ามีแค่ 3 ชัน้ แต่ที่จริง
ภายในแบ่งออกเป็น 4 ชัน้ ด้านบนสดุเป็นจุดชมวิวที่มีระเบียงด้านนอก สามารถเดินชมวิวเมืองจากด้านบนได้ทัง้แบบพา
โนรามา่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ศาลเจ้าโอสคึนันง (Osu Kannon Temple) เป็นหนึง่ในสามของศาลเจ้าที่บชูาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น และเป็นวดั

ประจ าตระกลูโอดะ เป็นท่ีประดิษฐานของเทพคนันง ท่ีมีช่ือเสยีงมากๆ ซึง่เช่ือกนัวา่เป็นเทพเจ้าที่ขึน้ช่ือเร่ืองความเมตตา เป็น
พระพทุธรูปไม้ที่แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมดุชินปคูจิุที่
จดัเก็บหนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีน กว่า 15,000 เลม่ หนงัสือเหลา่นีเ้ป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม 
รวมถึงส าเนาที่เก่าแก่ที่สดุของพงศาวดารโคจิคิที่รวบรวมประวตัิศาสตร์ต้นก าเนินของญ่ีปุ่ น  ใกล้ๆ กบับริเวณวดัยงัมี ตลาด
โอส ึ(Osu Shoping Street) เป็นถนนช้อปปิง้ช่ือดงัของเมืองนาโกย่า ซึ่งมีร้านค้ากว่า 400 ร้าน ที่เป็นแหลง่รวมร้านค้าและ
ร้านอาหารมากมาย เดินทะลถุึงกนัได้ ของถกูและมีครบทกุอย่าง ตัง้แต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า แฟชั่น 
เคร่ืองส าอาง สนิค้างมือ 1 และมือ 2 

 ศาลเจ้าอะสึตะ (Atsuta Shrine) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ท่ีอยู่คู่เมืองนาโกย่ามาตัง้แต่สมยัองค์พระจกัรพรรดิ์ท่ี 12 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น หรือราวๆ ปี ค.ศ.71-103 แต่เมื่อปี 1955 ศาลเจ้าแห่งนีถ้กูบรูณะซ่อมแซมใหม่ เนื่องจากภยัสงครามโลกครัง้ที่  2 และ
ศาลเจ้าแหง่นีย้งัเป็นท่ีเก็บโบราณวตัถอุนัส าคญัๆ ทางประวตัิศาสตร์ไว้มากมายหลายพนัชิน้ รวมไปถึงโบราณวตัถอุนัส าคญัที่
ถกูเก็บไว้ในศาลเจ้าแหง่นีค้ือ ดาบคซุานางิ ซึง่ถือได้วา่เป็น 1 ใน 3 เคร่ืองราชกกธุภณัฑ์แหง่องค์พระจกัรพรรดิ์ญ่ีปุ่ นอีกด้วย 

 อิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั กบัยา่นช้อปปิง้ในเมืองนาโกยา่ ย่านซาคาเอะ (Sakae) ถือเป็นหนึ่งในย่านท่องเที่ยวและแหลง่ช้
อปปิง้ส าคญัของเมืองนาโกยา่ ซึง่ประกอบไปด้วยแลนด์มาร์คที่ส าคญัของเมือง ได้แก่ หอคอยนาโกย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya 
TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรงเหมือนยานอวกาศ นอกจากนัน้แล้ว ในย่านซากาเอะยงัมี
ศนูย์การค้า ร้านขายสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนม และร้านอาหารหลากหลายร้าน รวมถึงร้านขายสนิค้าลดราคายอดนิยม 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3 
เมืองเกียวโต - วัดคนิคาคุจ ิ- กิจกรรมชงชา - ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – เมืองโอซาก้า 
– ช้อปป้ิง โดตงโบริ - ช้อปป้ิงชนิไชบาช ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น และยาวนานที่สดุ คือตัง้แต่ปีค.ศ. 794 

จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองที่มีสถานที่ส าคญัๆ ที่เต็มไปด้วยประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม
ดงัเดิมของญ่ีปุ่ น น าทา่นชม วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือปราสาททอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่เป็น
ที่รู้จกัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พกัผ่อน ปราสาท 2 ชัน้บนถกูปิด
โดยรอบด้วยทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ให้ทา่นได้ดื่มด ่ากบัความงามของตวัปราสาทที่สะท้อนกบัสระน า้ที่ใสสะอาด 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 สมัผสัวฒันธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีปุ่ น นัน่ก็คือ การชงชาญี่ ปุ่น โดยการชงชาตามแบบฉบบัของญ่ีปุ่ นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย 

เร่ิมตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดื่มชา ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ทกุ
ทา่นได้เข้าร่วม กิจกรรมในการชงชา นีอ้ีกด้วย ซึง่ก่อนกลบัให้ทา่นอิสระเลอืกซือ้ของที่ฝากของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของเมอืงเกียวโต 
มีช่ือเสียงโด่งดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็น
ทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเช่ือกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ ตามความเช่ือ
ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่
กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความ
เก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแล้ว อีก
ทัง้ที่แหง่นีย้งัได้เป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตร์ฮอลลวีู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 
 ช้อปปิง้ ย่านโดตงโบริ (Dotombori) หนึง่ในย่านบนัเทิงยามค ่าคืนที่โด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหลง่รวมร้านอาหารมากมายที่

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนีจ้ะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีทัง้ร้านค้า และแหล่งบันเทิงอีกมากมาย ในช่วง
กลางคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายร้านค้าต่างๆ รวมไปถึง ป้ายนกัวิ่งกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราค ุ(Kani Doraku crab) ที่เป็นสญัญลกัษณ์ของเมืองโอซาก้า แถมยงัเช่ือมต่อกบั ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) 
บริเวณแหลง่ช้อปปิง้ที่มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเคร่ืองส าอางค์  ร้านรองเท้า 
กระเป๋า นาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสือ้ผ้าสตรีทแบรนด์ทัง้ญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara , H&M , Beans 
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, ABC Mart , GU เป็นต้น เรียกวา่มีทกุอยา่งที่ต้องการรวมกนัอยูบ่ริเวณ 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ ต่างๆ ในโอซาก้าหรือซือ้ทัวร์เสริม UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ให้ทา่นได้เลอืกอิสระทอ่งเที่ยวตามสถานท่ีตา่งๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์คอ่ยให้ค าแนะน าทา่นในการเดินทาง ย่านชินไซ

บาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัร้านค้าแบบดัง้เดิมของญ่ีปุ่ น ได้แก่ 
Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นศนูย์รวมแทบจะทกุยี่ห้อดงัทัว่
โลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนีแ้ล้วยังมีสินค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊ กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านค้าทนัสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อญัมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสอื เป็นแหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยงัมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภณ์ัสัตว์น า้ไคยกูัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภณัฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
หรือเลือก ซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เต็มวัน เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,700 บาท / เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมค่า

รถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง] ทา่นท่ีซือ้ทวัร์เสริมน าทา่นเดินทางสู ่ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนกุ
ท้าทายกบัเคร่ืองเลน่หลาก หลายชนิดตื่นเต้น ระทึกใจจากหนงัดงัที่ท่านช่ืนชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเร่ือง “แบ็คดราฟท์”
ลอ่งเรือผจญภยักบัไดโนเสาร์จากเร่ือง“จูราสสิคพาร์ค” นัง่เรือเพื่อพบกบัความนา่สะพรึงกลวัเหมือนอยู่ ในเหตกุารณ์จริงกบั 
“จอว์” ใช้ทนุสร้างมหาศาลกวา่ 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนกุสนานไปกบัเคร่ืองเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่
รอให้ท่านพิสจูน์ความมนัส์ พร้อมทัง้พบกบัโซนใหม่ “วนัเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนกุสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัตวัการ์ตนูสดุน่ารัก เช่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อ
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เอาใจเหลา่สาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ให้ทา่นได้เข้าไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนต์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซน THE 
FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม ่กบัเคร่ืองเลน่ใหมล่า่สดุ ที่จะได้ให้คณุบินได้ ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน 
เคร่ืองเลน่หวาดเสยีวสดุๆ และสามารถหมนุได้รอบทิศทางถึง 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจดุทิง้ดิ่งสงูสดุถึง 37.8 
เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่า่สดุที่สร้างเอาใจสาวกเจ้าตวัเหลอืงสดุกวนท่ีโดง่ดงัมาจาก เร่ือง Depicable Me ซึง่
ไฮท์ไลท์ของโซนนีค้ือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปด้วย ร้านค้าขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร โชว์
ต่างๆ มากมาย รวมทัง้ยงัมีเคร่ืองเลน่แนว 3-D มากมาย แถมยงัเป็นโซน "Minion Park" ที่ใหญ่ที่สดุอีกทัง้ส าหรับท่านที่ช่ืน
ชอบนกัสืบจ๋ิวโคนนัที่กระแสตอบรับดีจนยูนิเวอร์แซล ญ่ีปุ่ น ต้องน ากลบัมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เ กมไขปริศนาสืบคดี 
Real Escape Game ตามด้วย Entertainment Restaurant ร้านอาหารพร้อมเสร์ิฟ และ Play Rally รับรองว่าคณุจะได้ดื่มด ่า
กบัโลกของโคนนัคงุแบบจดัเต็มไปเลย 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 
เมืองนารา – วัดโทไดจ ิ– OSAKA EXPO CITY – ออิอน มอลล์ –  
สนามบนิคันไซ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 เมืองนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญ่ีปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพทุธอย่างเต็มที่ 

จนกระทัง่ถึงปัจจบุนันีย้งัคงมีสถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวดัวาอารามที่เก่าแก่ที่สดุอีกด้วย  
วัดโทไดจิ (Todaiji) วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara) นบัเป็นหนึ่งในวดัที่มีช่ือเสียงมากที่สดุ
และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศญ่ีปุ่ นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลกัของวดัแห่งนี ้เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่
ที่สดุในโลก หลวงพอ่โตหรือ ไดบตุส ึยงัเดน่ท่ีประดิษฐานด้านในอาคารหลกันี่ ซึง่ก็เรียกได้วา่มีขนาดที่ใหญ่มากที่สดุของญ่ีปุ่ น 
มีความสงูมากถึง 15 เมตร วดัแหง่นีน้ัน้ถกู สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้ และเป็นที่ช่ืนชอบส าหรับนกัท่องเที่ยวก็
คือเจ้ากวางน้อยใหญ่ที่เดินควกัไขวไ่ปมา ซึง่ก็สามารถให้อาหารกวางเหลา่นัน้ด้วยขนมแซมเบ้ที่ท ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ 
โดยจะมีร้านท่ีขายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันมอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ช้อปปิง้ ณ โอซาก้าเอ็กซ์โปซิตี ้[OSAKA EXPO CITY] ที่เที่ยวแหง่ใหมใ่นโอซาก้า ศนูย์รวมความบนัเทิงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุแห่ง

หนึง่ของประเทศญ่ีปุ่ น เอ็กซ์โปซิตีเ้ป็นสว่นหนึง่ของสวนสาธารณะที่สร้างขึน้เพื่อระลกึถึงงานเวิลด์เอ็กซ์โป ที่จดัขึน้เมื่อปี 1970 
ตัง้อยู่ในเมืองซุอิตะ จังหวดัโอซาก้า มีเนือ้ที่ทัง้หมดราว ๆ 172 ,000 ตารางเมตร ภายในพืน้ที่แห่งนีม้ีแหล่งความบนัเทิง
มากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบั
กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ช้อปปิง้ กินข้าว หรือแม้แตถ่่ายรูปได้ตามอธัยาศยั 
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 อิออน มอลล์ (Aeon mall) เป็นห้างสรรพสนิค้าที่นิยมในหมูน่กัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ ภายในตกแต่งรูปแบบที่ทนัสมยัสไตล์

ญ่ีปุ่ น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกวา่ 150 ร้าน จ าหนา่ยสนิค้าแฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอปุกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนีย้งัมี
ร้านเสือ้ผ้าแฟชัน่มากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาด
ใหญ่ 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
 ได้เวลาอนัสมควรเดินทางสู ่สนามบินคันไซ 

23.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 611  
บริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XJ611/ 23.55 – 03.50) 
03.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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อัตราค่าบริการ : NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์  รักจงั 6 วัน 3 คืน  
โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชียเอก็ซ์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-18 ก.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 10-15 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 11-16 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 14-19 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 16-21 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 21-26 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 
วนัท่ี 23-28 ส.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 7,900.- 20,900.- 

วนัท่ี 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 30 ส.ค.-04 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 05-10 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 06-11 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 12-17 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 13-18 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 18-23 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 20-25 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
วนัท่ี 25-30 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 

วนัท่ี 27 ก.ย.-02 ต.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 7,900.- 19,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 7,900 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดนิทาง   

 พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินแอร์เอเซีย เอ็กซ์ 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 
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6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
5.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 



 13 NAGOYA OSAKA  ซมัเมอร์ รักจงั 6วนั 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์                           [GQ2NGO -XJ001] 

 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


