
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 17333  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำ 
02 – 07 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

35,900 
03 – 08 เมษายน 2563 (วนัจกัรี) 

13 – 18 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 

14 – 19 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 

15 – 20 เมษายน 2563 (วนัสงกรานต์) 
 

 
   *หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคนัไซ 
( 00.55 – 08.40 )   ✈ 

 
2 

คนัไซ – เกยีวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเกต็สึเคยีว) – ป่ำไผ่ – 
วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำเฮย์อนั (ชมซำกรุะ) – ย่ำนกอิอน – โอซำก้ำ 

-   FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

3 
โอซำก้ำ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ำนนอก) – ตลำดคุโรชิโอะ – 
สถำนีแมวเหมยีว – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ – นำรำ – วดัโทไดจ ิ– สวนนำรำ (ชมซำกรุะ) – โกเบ – 
ย่ำนบ้ำนพกัชำวต่ำงชำต ิคติะโนะ – อำริมะออนเซ็น – แช่เท้ำใน
ออนเซ็น – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงอุเมดะ 

  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

5 
โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ 
– ช้อปป้ิง ริงคุ เอำท์เลท็ – สนำมบินคนัไซ ( 23.55 – 03.50 ) 

 - ✈  
6 สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ     



 
วนัทีห่นึ่ง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคนัไซ ( 00.55 – 08.40 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง คันไซ – เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเก็ตสึเคียว) – ป่ำไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ำเฮย์อัน (ชมซำกุระ) – ย่ำนกิออน – 
โอซำก้ำ 

0055 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพ่ือน าท่านเดินทางสู่ 
“เขตอะราชิยาม่า” น าท่านผอ่นคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอดนิยมในการเยีย่มชมในช่วงท่ีดอก
ดอกซากรุะบานและช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นเขตท่ีเต็มไปดว้ยไมไ้ผ่และวดัหรือศาลเจา้มากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกสักการะ

http://bit.ly/2NMk5YE


หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมความสวยงามและความร่ม
ร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผ่นบัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้นท่ีรักธรรมชาติมากวา่ 
1,000 ปี … และน าท่านสู่ “สะพานโทเกตสึเคียว” ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าโฮะซึ หรือบางทีเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” 
โดยไดช่ื้อมาจากการเคล่ือนตวัของเงาพระจนัทร์ท่ีเหมือนก าลงัทอดตวัขา้มผ่านสะพานไป เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของ
เมืองอาราชิยาม่า สะพานน้ีสร้างข้ึนในสมยัเฮอนัแต่ถูกสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี ค.ศ.1930 นับเป็นสะพานไมท่ี้สร้างสรรค์
ทศันียภาพของอาราชิยาม่าไดอ้ยา่งสวยงาม ... อิสระใหท่้านสมัผสับรรยากาศอนังดงาม และเก็บภาพความประทบัใจตาม
อธัยาศยั พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธ์ุที่ออกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ผล ิ
(โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่วงที่ท่ำน
เดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่  “วัดคิโยมิสึ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง... 
แลว้น าท่านกราบขอพรพร เพ่ือความเป็นสิริมงคลในวหิาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้า 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัวา่ถา้ด่ืม
แลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลในดา้น“ความร ่ารวย, ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความ
งามของทิวทศัน์ แลว้เพลิดเพลินท่ี “ถนนสายกาน า้ชา” ใหท่้านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา รวมทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อัน” ศาลเจา้ท่ีปรากฏอยู่บนเหรียญ 10 เยนของญ่ีปุ่น เป็นศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนใน
โอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เม่ือปี ค.ศ.1895 ดา้นหนา้ทางเขา้ของศาลเจา้มีเสา
โทริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู ่และดา้นขา้งมีสวนหินและสวนบอนไซขนาดใหญ่ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบนัทึกภาพความ
งามตามอธัยาศยั พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกรุะสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพนัธ์ุทีอ่อกดอกผลบิำนในฤดูใบไม้
ผลิ (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่วงที่ท่ำน
เดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านกอิอน” เป็นถนนสายเกอิชาอนัเล่ืองช่ือโดยท่ีสองขา้งทางจะเรียงรายดว้ย “โรงน า้ชา” และ 
“ร้านอาหาร” สุดหรูมากมาย ยา่นน้ีแต่เดิมเรียกวา่ “ย่านฮานามาจิ” ซ่ึงเป็นศูนยร์วมความบนัเทิงและการสังสรรคข์อง
ชาวเกียวโต ปัจจุบนัก็ยงัคงเหลือกล่ินอายอนัรุ่งเร่ืองเม่ือคร้ังอดีตใหเ้ห็นอยูร่วมทั้งยงัอาจพบเกอิชาท่ีออกมาท างานในโรง
น ้ าชายา่นน้ีอีกดว้ยอิสระใหท่้านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้กนัตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (2) 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 

 
 



วนัทีส่าม โอซำก้ำ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ำนนอก) – ตลำดคุโรชิโอะ – สถำนีแมวเหมยีว – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนั ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา่ 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปดว้ยมรดก
โลกท่ีเก่าแก่ สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกวา่พนัปี มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ และออนเซน … เพื่อน ำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ำ” (ด้ำนนอก) ปรำสำทสัญลกัษณ์ของเมืองสร้ำงข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1585 เพื่อใชเ้ป็นฐำน
อ ำนำจของตระกลูโทโยโตมิ ในอดีตปรำสำทไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งหนกัถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจำกฟ้ำผ่ำและคร้ังท่ี 2 
เกิดข้ึนในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสองโดยฝีมือกองทพัสหรัฐ โครงสร้ำงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเป็นของท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ 
พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธ์ุที่ออกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไป
ซำกรุะจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำมสภำพอำกำศทีเ่อื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดงันั้นหำกช่วงทีท่่ำนเดนิทำงท่องเทีย่ว 
ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

จำกนั้นพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็นตลำดปลำท่ีมีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ และถำ้หำกท่ำนใด
ท่ีชอบของแหง้ ตลำดแห่งน้ีก็มีโซนอำหำรทะเลแหง้ใหเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกคำ้ไดเ้ลือกซ้ือ
ดว้ยตวัเองแลว้ ยงัมีโซนท่ีเป็นโตะ๊บำบีคิวป้ิงยำ่งให้รับประทำนกนัแบบจุใจ ไฮไลท์ท่ีพลำดไม่ไดข้องท่ีน่ีเลยก็คือ “กำร
โชว์กำรแล่เน้ือปลำทูน่ำ” (Maguro) โดยเชฟผูช้  ำนำญในกำรแล่เน้ือปลำ โดยสำมำรถซ้ือชูชิหนำ้ปลำทูน่ำรับประทำนกนั
แบบสด ๆ ไดเ้ลย ส ำหรับคอปลำดิบหำ้มพลำดเลยทีเดียว ซ่ึงมีรอบแสดงโชวเ์พียง 3 รอบในหน่ึงวนัเท่ำนั้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านไป “สถานีคิชิ” (Kishi) หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะ
วะ เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ท่ีวิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อน
สถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟสายน้ีไดต้กอยู่ในสภาวะการเงินท่ีย  ่าแย่ แต่นั่นไดเ้ปล่ียนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี (Super 
Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ วา่ “ซุปเปอร์ทะมะ” ไดป้รากฏตวัข้ึน… “ทะมะ” คือแมวสามสีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดใน
ประเทญ่ีปุ่น เร่ิมจากเธอรับหนา้ท่ีเป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super 
Stationmaster) และอลัตา้นายสถานี (Ultra Stationmaster) แมว้า่ทะมะจะเสียชีวติไปเม่ือปี 2015 แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคง
อยู ่และผา่นไปยงันายสถานีตวัท่ีสอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑท์ะมะเล็ก ๆ และร้านขายของ
ท่ีระลึกท่ีคุณสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซ่ึงแน่นอนท่ี



ตกแต่งในธีมแมว และท่ีส าคญัคือคุณจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริงในห้องท างานพิเศษ แต่อยา่ลืมเช็คตารางเวลาท างาน
ของนอ้งแมวนิ-ทะมะท่ีสถานีวาคายาม่า 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้ ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และร้านบูติค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมือง
โอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุ
ลิโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ โอซำก้ำ – นำรำ – วดัโทไดจ ิ– สวนนำรำ (ชมซำกรุะ) – โกเบ – ย่ำนบ้ำนพกัชำวต่ำงชำต ิคติะโนะ – อำริมะออนเซ็น – แช่เท้ำ

ในออนเซ็น – โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงอุเมดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “นำรำ” เพ่ือกรำบนมัสกำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดท่ีเก่ำแก่ตั้ งแต่สมยัคริศตวรรษท่ี 18                 
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหำรไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีเสำขนำดใหญ่พร้อมพ้ืนท่ีเปิดโล่งมีควำมเช่ือวำ่ผูท่ี้เดินผ่ำน     
ลำนกวำ้งจะพบกบัควำมโชคดีในปีนั้น ท่ีประตูทำงเขำ้ไมข้นำดใหญ่ดำ้นหนำ้นั้นจะมีรูปป้ันขนำดใหญ่เฝ้ำประตูอยูท่ั้ง
สองขำ้ง และน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนนำรำ” สวนสำธำรณะท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกักนัดีในช่ือวำ่ “สวนกวำง” เพรำะภำยใน
สวนมีกวำงอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 1,000 ตวั เดินอยูท่ัว่ไป และในสวนยงัมีส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์ในประวติัศำสตร์ของ
เมืองนำรำท่ีน่ำชมอีกมำกมำย และน ำท่ำนเดินชมตน้ซำกรุะท่ีมีอยูเ่รียงรำยภำยในสวน ซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตำมอำยท่ีุ
ปลูก ใหท่้ำนไดส้มัผสับรรยำกำศ และเก็บภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกรุะสีชมพู
มำกมำยหลำกหลำยสำยพนัธ์ุทีอ่อกดอกผลบิำนในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้อยู่ตำม
สภำพอำกำศทีเ่อื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดงันั้นหำกช่วงทีท่่ำนเดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้อง
ขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 



 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คิตะโนะ” (Kitano Street Ijinkan) นบัเป็นอีกหน่ึงยา่น
ไฮไลทข์องเมืองโกเบ จากการท่ีตั้งแต่ในอดีตนั้นเป็นยา่นเก่าของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาคา้ขายท าธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกั
อาศยัอยู ่ท าให้ในปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนและคฤหาสน์สไตลต์ะวนัตกกระจดักระจายอยูห่ลายหลงั ท่ีมาของ
ช่ือยา่นคิจะโน่ โดยมกัจะเรียกรวม ๆ วา่ อิจินคนั (Ijinkan) จากการท่ีมีลกัษณะเป็นเนินเขาลาดชนันัน่เอง เม่ือเขา้มาใน
ยา่นน้ีจะรู้สึกถึงความแตกต่างจากยา่นอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั เพราะจะใหอ้ารมณ์เหมือนหลุดเขา้มาในยโุรปยคุเก่า 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “อาริมะออนเซ็น” (Arima Onsen) เป็นเมืองออนเซ็นท่ีวา่กนัวา่เก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีความ
เป็นมายาวนานตั้งแต่ราว 1,000 กวา่ปีก่อน ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ (Hyogo) แมพ้ื้นท่ีของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาด
กะทะรัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งส่ีทิศ แต่ดา้นในมีท่ีพกัออนเซ็นและร้านคา้ต่าง ๆ กระจุกอยูอ่ยา่งหนาแน่น มีถนน
เส้นหลกัช่ือวา่ยโุมโตะซากะท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝ่ังของถนน ถา้เล้ียวจาก
ถนนหลกัเขา้ซอยเล็ก ๆ ไปก็ยงัมีร้านคา้อีกมากมายซ่อนตวัอยู ่และมีสถานท่ีท่ีเรียกวา่ “คินเซ็น” เป็นออนเซ็นทองท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในอาริมะออนเซ็น มีลกัษณะพิเศษคือมีสีน ้ าตาลแดง ซ่ึงจริง ๆ แลว้น ้ าท่ีออกจากตาน ้ าจะใสแจ๋วไม่มีสี แต่
เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหลก็ในปริมาณมาก เม่ือสมัผสักบัออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชัน่จน
เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลแดงเหมือนสีทอง ซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยแกอ้าการหนาวสั่น ช่วยเร่ืองอาการปวดหลงัปวดเอว ปวดขอ้
และกลา้มเน้ือดว้ย นอกจากนั้นยงัมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงมาก จึงมีลกัษณะพิเศษอีกอยา่งคือช่วยรักษาความชุ่มช้ืน 
รักษาใหแ้ผลไฟไหมห้รือรอยแผลต่าง ๆ รวมถึงอาการของโรคผิวหนงัดีข้ึน 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง “ย่านอุเมดะ” ให้ท่านสัมผสักับสีสันอันมีชีวิตชีวาท่ีถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันอนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น ้ า
และน ้ าตกขนาดยอ่มท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กบัยา่นน้ี ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกชมสินคา้นานา
ชนิดทั้ งเส้ือผา้แฟชั่น รองเท้า กระเป๋าเทรนด์ญ่ีปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเช่ือมถึงกัน
ทั้งหมด ดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมายรวมทั้งสินคา้นานาชนิดท่ีมีใหเ้ลือกกนัอยา่งจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ช้อปป้ิง เอออน พลำซ่ำ – ช้อปป้ิง ริงคุ เอำท์เลท็ – สนำมบินคนัไซ (23.55 – 03.50) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

 



น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ดำ้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์ำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ หอคอยปรำสำทจะมีอยู่
ดว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ ำ และสวนนิชิโนมำรุ ซ่ึงตั้งอยู่ทำงป้อม
ตะวนัตก มีตน้ซำกรุะกวำ่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่งชมซำกรุะท่ีโด่งดงั เพรำะฉำกดำ้นหลงัของสวนแห่ง
น้ีจะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้ท่ีสวยวำมเป็นอยำ่งยิ่ง ... ให้ท่ำนไดเ้ก็บภำพควำมงดงำมของปรำสำทโอซำกำ้ อิสระ
ตำมอธัยำศยั พร้อมให้ท่ำนชมควำมงำมของซำกรุะสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธ์ุที่ออกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ผล ิ
(โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอื้ออ ำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่วงที่ท่ำน
เดนิทำงท่องเทีย่ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกรุะได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ี)้ 

จำกนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นน าต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, 
เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 100 เยน” สินคา้ คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและ
ซ้ือสินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้ำเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนำมบิน
คันไซ ให้ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรเลือกซ้ือสินค้ำ “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลำกหลำยและสินค้ำดีรำคำพิเศษ อำทิ 
เคร่ืองส ำอำง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผำ้, กระเป๋ำ, รองเทำ้อุปกรณ์กีฬำ, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และยงัเป็นแหล่งรวมสินคำ้แบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มำกมำยกบัคอลเลคชัน่เส้ือผำ้ล่ำสุด อำทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเคร่ืองประดบั และนำฬิกำหรูอยำ่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทำ้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคำ้ส ำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคำ้อ่ืนๆอีกมำกมำย ใหท่้ำนไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ “สนามบนิคนัไซ” 

2355 ออกเดนิทางจาก สนามบนิคนัไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 611 

 
วนัทีห่ก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 

0350 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 35,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                                            ท่านละ   9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

 

 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 



เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบัสำย
 กำรบินและค่ำมดัจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 



10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 



 


