
 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26791 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

     ภาพประทบัใจ “ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ” ทศันียภาพพาโนราม่าสดุโรแมนติกที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 

     ชมอโุมงคเ์สาโทริอิ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” เสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาริ 

     ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สญัลกัษณข์องเมืองและไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น 

     ชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จดัแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

     สมัผสักลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนรุกัษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 

     ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหบุเขาท่ีอดุมสมบรูณ ์

     เปลี่ยนอิรยิาบถ “ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว” ชมความงดงามของตน้ไม ้หนา้ผา และสะพานแดงอนัโด่งดงั 

     ชมซากรุะ ณ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ”  อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมซากรุะในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 1,500 ตน้ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  9-15, 11-17, 12-18 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต)์ 

 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P  

                          โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

00.25 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL)  เที่ยวบินที่ JL728 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 
 



 

 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัว่า

ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มี

ชื่อเสียงโด่งดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่น

ตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเชื่อกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อดุมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กาย(บา้งก็ว่าท่านชอบ

แปลงรา่งเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถกู

สรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ 

จากนัน้เดินทางสู ่“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อน าท่านชมความสวยงาม รม่รื่น ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมื่นตน้

ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ ่(BAMBOO GROVES)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ 

สามารถเดินเลน่ใหบ้รรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก ยิ่งถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้

ดา้นลา่งก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพรอ้มกนักจ็ะเป็นเสียงกิ่งกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา 

บรเิวณใกล้ๆ จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงที่ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใสข่อง หรือเสือ้เสือ้

สานจากไผ่ เป็นรา้นดัง้เดิมของคนทอ้งถิ่น รา้นขายของฝาก ของที่ระลกึต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองขา้งทาง  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing 

Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยาม่า ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ 

สะพานนีม้ีความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น า้ที่ทัง้สองฝ่ัง เป็น

บรเิวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเลื่องลือวา่เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต 

จากนัน้ใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบัการชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO)” ที่นี่นอกจาก

ตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของชว่งฤดหูนาวในทกุๆปียงัประดบัไฟอย่างสวยงามในธีม

ต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

วันทีส่อง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับ
ไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO 



 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที ่HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสูเ่มือง “กิฟุ” เพื่อเปลีย่นอิรยิาบถ “ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว (ENAKYO CRUISE)” 

เพราะที่นี่เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ มีความงดงามและ
อดุมสมบูรณใ์นเรื่องตน้ไม ้หลากหลายพนัธุ ์นอ้ย
ใหญ่หลายชนิด มีโขดหิน หนา้ผา และสะพานแดง
อนัโด่งดงั หรือที่เราเรียกกนัว่า สะพาน “เอะนะเคียว
โอฮาชิ” ซึ่งเป็นสะพานแดงสดโดดเด่นกลางล าน า้ มี
ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ซึ่งถา้หากดภูาพวาดดงั ๆ ของ
ศิลปินหลายคน เขาก็จะมาวาดทิวทศันค์วามงดงาม
ที่นี่ ลกัษณะของเรือมีกระจกกัน้รอบรวมไปถึงบรเิวณหลงัคาก็มีส่วนที่เป็นกระจก ฤดใูบไมผ้ลิก็จะเต็มไปดว้ยสี
ชมพ ูดอกซากรุะบานสะพรั่ง (ความสวยงามของดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  
จากนัน้น าท่านสู ่“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (TAKATO CASTLE RUINS PARK)” เป็นสถานที่ติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญ่ีปุ่ น บรเิวณรอบๆมีตน้ซากรุะสีชมพสูายพนัธุโ์คอิกงั
(Kohigan)ประมาณ 1,500 ตน้ เริ่มปลกูในปี 1875 และเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มีการจดัเทศกาลดอก
ซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนทัง้เดือน โดยการตกแต่งสวนใหม้ีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคกั 
นอกจากนีป้ระมาณกลางถึงปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากรุะบานเต็มที่ ก็จะเปิดไฟที่ประดบัประดาไว้

วันทีส่าม  ลอ่งเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมู่บ้านนารายจูกุ - 
 เมืองมัตสึโมโต ้– ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น 



ตัง้แต่ 18:00-22:00 ผูเ้ขา้ชมมากมายต่างพากนัมารวมตวักนัที่นี่ ชมบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยดอกซากรุะสีชมพู
อ่อน เป็นฉากหลงัที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลกึอย่างยิ่ง (ความสวยงามของดอกไมข้ึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองนากาโน่” เพื่อยอ้นรอยสมยัเอโดะที่ “หมู่บ้านนารายจูกุ (NARAI-JUKU)” ที่ตัง้อยู่บน

ทางหลวงสายประวติัศาสตรย์คุเอโดะ อาคารไมโ้บราณต่างๆ ท าใหท้ี่นี่มีเสน่หม์ากมายอย่างเหลือเชื่อราวกบั

เราไดย้อ้นประวติัศาสตรก์ลบัไปกว่าพนัปี แลว้ยงัมีแกลเลอรีงานฝีมือมากมายที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑง์าน

แกะสลกัไมใ้นทอ้งถิ่น ที่ท าดว้ยความปราณีตจากภมูิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาใหท่้านไดช้มซือ้เป็นของฝากได้

อีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อน าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ (MATSUMOTO 

CASTLE)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ตวัปราสาท) สญัลกัษณข์องเมือง และไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มี

ความสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพน้การถกูท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวั

ปราสาทมีผนงั ที่ทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า  

 
 พกัที่ HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 



 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ (Asahi Funakawa Spring Quartet) “สวนดอกไม้

นานาชนิดพร้อมชมซากุระ” คือสวนดอกไมใ้นฤดใูบไมผ้ลิ ซึ่งเปิดใหน้กัท่องเที่ยวเขา้ชมดอกไมน้านาชนิด ทัง้

ดอกซากรุะรมิคลอง ทิวลิป และดอกไมอ่ื้นๆ อีกมากมาย ซึ่งสวนดอกไมแ้ห่งนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

เป็นแนวเทือกเขาหิมะที่พาดยาวทางตอนเหนือ ระหว่างจงัหวดัโทยาม่า และ นากาโน่ ทศันียภาพพาโนราม่า

รวมๆแลว้สดุโรแมนติก ใหท้่านไดถ้่ายภาพความประทบัใจไดห้ลากหลายมมุกนัเลยทีเดียว 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองคานาซาว่า” เพื่อเที่ยวชม "ตลาดโอมิโจ (OMICHO MARKET)" เป็นตลาดสดขนาด

ใหญ่และมีความเก่าแก่ ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า จงัหวดัอิชิคาว่า ที่รวมรา้นคา้ไวม้ากมายกว่า 100 

รา้น ทัง้รา้นขายอาหารสด อาหารแหง้ ผกัและผลไม ้รวมถึงรา้นอาหารที่ดงึดดูใหน้ักท่องเที่ยวมาลิม้ลองความ

สดอร่อยของอาหารทะเล จนไดร้บัสมญานามว่า “ครวัแห่งคานาซาว่า” และน าท่านสู ่“เขตย่านร้านน ้าชา ฮิ

งาชิชายะ เป็นย่านรา้นน า้ชาที่ใหญ่ที่จากสามที่ในคานาซาว่า ในอดีตย่านนี ้มีเกอิชะคอยขบักล่อมเพลงและ 

เตน้ร  า คอยใหค้วามบนัเทิงแกข่นุนางผูม้ั่งคั่งและพ่อคา้ผูร้  ่ารวย ซึ่งไดถ้กูอนรุกัษไ์วเ้ป็นมรดกทางวฒันะธรรม

ของญ่ีปุ่ นจนถึงปัจจบุนั สถาปัตยกรรมของย่านนี ้สิ่งปลกูสรา้งเป็นงานไมแ้บบญ่ีปุ่ นดั่งเดิม ซึ่งที่นี่มรีา้นคา้

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ รา้นขนม โรงสาเก รา้นขายของฝาก และ รวมไปถึงผลิตภณัฑท์องค าเปลว ซึ่งเป็น

ของขึน้ชื่อที่มชีื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นไอศครีม, ขนม, ของใช ้และ อื่นๆ ใหท้่านได้

เพลิดเพลินตามอธัยาศยั และน าท่านเดินทางสูย่่านรา้นน า้ชา คาซุเอะมาชิชายะ เป็นย่านที่เล็กกว่า และ 

วันทีส่ี่      ทุ่งดอกไม้เมอืง อาซาฮี ฟุนางาวะ - เมืองคานาซาว่า - ตลาดโอมิโจ -  
เขตย่านร้านน ้าชา ฮิงาชิชายะ, คาซุเอะมาชิชายะ 

 



เงียบสงบกว่าย่านฮิกาชิชายะ มรีา้นคา้ตามตรอกซอกซอยล็กเป็นบา้นไมแ้บบญ่ีปุ่ นโบราณ ที่นี่มีตน้ซากุระเรียง

รายอยู่เรียบแม่น า้อาซาโนะ เมื่อยามซากุระบานท าใหบ้รรยากาศสดุแสนจะโรแมนติก เป็นสถานที่สรา้งแรง

บรรดาลใจ ใหก้บั นกัเขียน และ ศิลปิน หลากหลายท่านมากมายในญ่ีปุ่ น ใหท้่านไดส้มัผสับรรกาศอนัสวยงาม

ไดจ้ากสะพานนากะ ซึ่งตัง้อยู่ใจกลองของย่านนี ้

  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ HOTEL ROUTE INN KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ไร่สตรอเบอรร่ี์” ใหท้่านไดรู้ก้รรมวิธีในการปลกูสตรอเบอรร์ี่ของชาวญ่ีปุ่ นที่มี
ชื่อเสียง ไม่พลาดที่จะไดล้ิม้ลองรสชาติความอรอ่ย หอมหวานกบัการเก็บสตอเบอรร์ี่ทานสดๆจากตน้ 
นอกจากนีท้่านสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑท์ี่ท าจากสตรอเบอรร์ี่สดในฟารม์ ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอรร์ี่
เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอรร์ี่, สตรอเบอรร์ี่อบแหง้ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นมรดก
โลก “หมู่บ้านชริาคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO)” น าท่านชมสถานที่พิเศษสดุ ซึ่งแสดงถึง ความสามารถและ
พยายามของชนชาติญ่ีปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดร้บัเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุิ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนีไ้ดม้าจากค าว่า กสัโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ 
ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ่งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว แต่
ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที่ตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดหูนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชมความ
สวยงามของหมู่บา้นแห่งนีต้ามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
 
 
 

วันทีห้่า     ไร่สตรอเบอรร่ี์ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมอืงทาคายามา่ - ทีท่ าการทาคายาม่าจนิยะ+
ย่านซันมาชิซูจ ิ-  เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 



 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองทาคายาม่า” เพื่อชม “ทีท่ าการทาคายาม่าจินยะ (TAKAYAMA JINYA)” หรือ จวน

ผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไมร่วมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการ

จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปี

ที่แลว้ ใหท้่านเลือกชมและซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ(SANMACHISUJI)” ซึ่งเต็มไปดว้ย

บา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกัๆ ที่ยงัคงอนรุกัษ์รูปแบบของบา้นโบราณ และกลิ่นไอในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 

ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจจากนัน้เดินทางสู ่“เมืองนาโกย่าต่อสู่ “ย่านซาคาเอะ (SAKAE)” 

ย่านชอ้ปป้ิงและแหลง่บนัเทิงยามราตรี สินคา้แบรนดเ์นมจากทกุมมุโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี ้ทัง้

หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดบัใหเ้ลือกอย่างมากมาย และยงัมีจดุชมวิวที่จะท าใหเ้ห็น

ถนนสายนี ้และตวัเมืองนาโกยาอย่างชดัเจน คือตึกทีวีของนาโกยา ซึ่งมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร ์แต่มี

อายทุี่เก่าแก่มากกว่า 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านดว้ยบฟุเฟตป้ิ์งย่าง หรือ BBQ YAKINIKU สไตลญ่ี์ปุ่ น

แบบอิ่มไม่อัน้ 

 พกัที่ KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ ของที่ขายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ 
และผกัต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเนน้ขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิ ิซูชิ และหอย
นางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็นตน้ นอกจากนีก้็จะเป็น
พวกผลไมต่้างๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแกก่ารลองเป็นอย่างมาก แลว้น าท่านชอ้ปป้ิง “ชินไซบาชิ 
(SHINSAIBASHI)” ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไรช้ีดจ ากดับนถนนความ
ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย ทัง้
เสือ้ผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารกัๆ รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เครื่องส าอาง และสินคา้ IT ทัง้หลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 
มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี ้

วันทีห่ก     ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท - อิออนพลาซ่า 



 
 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ย่านริงกุทาวน”์ เพื่ออิสระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสง่ทา้ยใน “ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท 
(RINKU PREMIUM OUTLETS)” แหลง่รวบรวมสินคา้แบรนดเ์นมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 
รา้น เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, 
Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy 
Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ใหท้่านเดินเลือกซือ้สินคา้คณุภาพสงู จากนัน้น า
ทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น 
ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท่้านเลือกซือ้สินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

 
 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่“สนามบินคันไซ” เพื่อเดินทางกลบั 
 

 
00.55 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการเจแปนแอรไ์ลน ์Japan Airline (JL)  เที่ยวบินที่ JL727 

04.40 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

วันทีเ่จ็ด    สนามบินคันไซ - กรุงเทพ 



 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 9-15, 11-17 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

ส าหรบัคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตอีอกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตยีง 67,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เชค็ราคาต๋ัวก่อนท าการจองค่ะ 

 
 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 12-18 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

ส าหรบัคณะเดินทาง  20  ท่านขึน้ไป**สามารถยกเหมากรุ๊ปสว่นตัวได้เลย** 

ผูใ้หญ่ 73,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  73,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตยีง 71,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เดก็และผูใ้หญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาต๋ัวกอ่นท าการจองค่ะ 

 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าทีพั่กและบริการอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน JAPAN AIRLINES 
 



อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร ์

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 31/1/2566) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (23 กิโลกรมั*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (ประมาณ 1,300 บาทไทย) หรือ ตามความพงึพอใจ 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร ์30,000 บาท) 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินคา่บรกิารคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใชจ้่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 



(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคนืเงินให้กับผู้เดนิทางได้) 

 
เงือ่นไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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