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     ชมอโุมงคเ์สาโทริอิ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” เสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาริ 

     ชมซากรุะ ณ “เมืองอาริมะออนเซ็น” เมืองที่มีอายเุก่าแก่ที่สดุในญ่ีปุ่ นแห่งหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าปี 

     มรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พรอ้มกวางนอ้ยคอยตอ้นรบันกัท่องเที่ยวที่เขา้มาวดัแห่งนี ้

     ชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว” เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยาม่า ท่ามกลางธรรมชาติสายน า้และทิวเขา 

     ชม “ปราสาทโอซาก้า” สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่อยู่ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ ท่ามกลางตน้ซากรุะรอบๆ ของตวัปราสาท 

     อิสระท่องเที่ยวชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ณ “เมืองโอซาก้า” เอาใจสายเที่ยวสวนสนกุยนูิเวอรแ์ซล สตดิูโอ 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  10-15 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) 

 

 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE)”สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่อยู่ของเจา้เมืองในสมยัโบราณ 
ตวัปราสาทมีทัง้หมด 8 ชัน้ ตัง้อยู่บนเนินเขาที่ไดม้ีการส ารวจและพบว่าเคยเป็นที่ตัง้ของพระราชวงัโบราณมา
ก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหมึา และคนู า้ขนาดใหญ่ เพื่อปอ้งกนัการรุกรานจากขา้ศกึ(ไม่รวม

วันทีส่อง    ปราสาทโอซาก้า(ไม่รวมค่าเขา้) - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 
 



ค่าขึน้ชมตวัปราสาท) จากนัน้น าท่านสู่ “ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดที่มี
ชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซากา้ ของที่ขายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด 
โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ และผกัต่างๆ รา้นอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเนน้ขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ 
เช่น ซาชมิ ิซูชิ และหอยนางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุง้เทมปรุะ เป็น
ตน้ นอกจากนีก็้จะเป็นพวกผลไมต่้างๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แลว้น าท่านชอ้ปป้ิง “ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)” ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการช้

อปป้ิงไรช้ีดจ ากดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีรา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้ง

ทาง กบัสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้เก๋ๆ  กระเป๋าน่ารกัๆ รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เครื่องส าอาง และสินคา้ IT ทัง้หลาย 

Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้นี ้
 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที่ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านทดลองใชบ้รกิารรถไฟในเมืองโอซากา้ เพื่อท่านจะสนกุสนานกบัการนั่งรถไฟในญ่ีปุ่ น เพื่อประสบการณ์

ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง อิสระชอ้ปป้ิงแลว้แต่ความตอ้งการของท่าน เพราะที่เมืองโอซากา้ ไม่ว่าจะไปที่ไหน 

วันทีส่าม   อิสระช้อปป้ิง ท่องเทีย่วตามอัธยาศยั  หรือ เลือกเทีย่วสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ 
(ไม่มีบริการรถบสั...แต่มีไกดบ์ริการใหค้ าแนะน านัดรับ-ส่ง ไม่รวมค่าเดินทาง) 



ก็ชอ้ปป้ิงสนกุไดท้กุที่กนัเลย อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง เครื่องใชไ้ฟฟ้า อปุกรณอิ์เล็คทรอนิคส ์

และอีกมากมาย  (เดินทางโดยรถไฟ ค่ารถไฟและค่าใชจ้่ายต่างๆ ไม่รวมในราคาทวัร)์ 

🔗สวนนัมบะ(Namba Parks) ออกแบบการสรา้งใหค้ลา้ยกบัหบุเขา ประชาชนและนกัท่องเที่ยว

สามารถนั่งพกัผ่อนในสวนแบบธรรมชาติท่ามกลางภมูิทศันเ์มืองใหญ่ มีหา้งสรรพสินคา้กว่า 120 รา้น รวมทัง้

โรงภาพยนตร ์อฒัจรรย ์และสวนดาดฟ้า บนชัน้ 6 มีรา้นอาหารจ านวนมากเปิดใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็น อาหาร

เกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหารเวียดนาม และอ่ืนๆ รา้นคา้เปิดเวลา 11:00-21:00 รา้นอาหารเปิดเวลา 11:00-

23:00 ย่านนมับะ กินบรเิวณค่อนขา้งใหญ่  

การเดินทาง: สามารถมาไดด้ว้ยสถานีรถไฟ 4 สถานีหลกัๆ คือ สถานีนมับะ(Namba), สถานีนิปปอมมาชิ

(Nippombashi), สถานีชินไซบาชิ(Shinsaibashi) และ สถานีนากะโฮรบิาชิ(Nagahoribashi) 🚇 

 🔗ย่านโดทงโบริ(Dotonbori) ย่านโดทงบรุเิป็นย่านดาวนท์าวนข์นาดใหญ่ของเมืองโอซากา้ ที่เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร และแหลง่บนัเทิงอื่นๆมากมาย เป็นที่ตัง้ของป้ายไฟกลูิโกะ อีกหนึ่งสญัญลกัษณข์อง

โอซากา้ 

การเดินทาง: รถไฟสาย Subway Midosuji/Sennichimae/Yotsubashi Line สถาน ีNamba Station🚇 

🔗ย่านชินเซไค(Shinsekai) ย่านชินเซไก เป็นเหมือน “โลกใหม่” ของโอซากา้ ตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัตกของสวนสาธารณะเทนโนจิโคเอน(Tennoji-koen park) ผงัเมืองทางตอนเหนือของย่านชินเซไกนี ้

ไดร้บัอิทธิพลมาจากเมืองปารีส สวนในตอนใตน้ัน้ถกูสรา้งตามเกาะโคนี่ยใ์นนิวยอรค์ ซึ่งหอคอยสเึทนคาค ุ

(Tsutenkaku Tower) ก็ไดถู้กสรา้งขึน้ในปี 1912 ตามหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง 

หอคอยแห่งนีถ้กูท าลายลง จากนัน้ไม่นานประมาณปี 1956 ก็ไดท้ าการสรา้งขึน้มาใหม่ มีความสงูถึง 103 

เมตร 

การเดินทาง: รถไฟ Subway Sakaisuji Line สถาน ีEbisucho Station🚇 

🔗ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ(Sumiyoshi Taisha) เป็นหนึง่ในศาลเจา้ชินโตที่เก่าแก่ที่สดุของญ่ีปุ่ น 

สรา้งขึน้ในศตวรรตที่ 3 มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตวั เรียกว่า สมุิโยชิ-ซึครุ ิ(Sumiyoshi-zukuri) ซึ่งไม่เหมือนกนั

รูปแบบศาลเจา้ของที่อ่ืนๆในเอเชีย 

การเดินทาง: รถไฟสาย Nankai railway สถาน ีSumiyoshitaisha Station🚇 

🔗วัดชิเทนโนจิ(Shitennoji Temple) เป็นหนึ่งในวดัที่เก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ น ถกูสรา้งตัง้แต่ปี ค.ศ. 

593 โดยเจา้ชายโชโทค ุผูซ้ึ่งใหก้ารสนบัสนนุศาสนาพทุธ 

การเดินทาง: รถไฟ Subway Tanimachi Line สถาน ีShitennoji-mae Yuhigaoka Station🚇 

🔗 “สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ โอซาก้า(Universal Studio Osaka)” อาณาจกัรของคนรกั

หนงัฮอลลิวูด้หนึ่งเดียวในญ่ีปุ่ นและแห่งแรกของเอเชียที่รวมเครื่องเลน่สดุมนัสแ์ละธีมปารค์ ที่จ  าลองมาจาก



ฉากของภาพยนตรช์ื่อดงั เปิดใหบ้ริการครัง้แรกเมื่อ วนัที่ 31 มี.ค. 2001 จนปัจจุบนั ภายในอาณาบรเิวณอนั

กวา้งขวาง แบ่งออกเป็นโซนหลกัๆ 9 โซนดงันี ้ 

New York โซนที่จ  าลองบรรยากาศของเมืองนิวยอรก์ในยคุปีค.ศ. 1930 ม ีโรงภาพยนตร ์3 มิติ 

Hollywood โซนที่เต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร ์4 มิติพรอ้มสเปเชียลเอฟเฟ็คตส์ดุ อยู่ในโลกแห่งภาพยนตร ์ 

San Francisco รว่มเจาะเวลาหาอดีตไปกบัรถไทมแ์มชชนี จากภาพยนตรเ์รื่อง Back to the Future 

Jurassic Park จ าลองบรรยากาศแบบในภาพยนตรเ์รื่อง จรูาสสิคพารค์ หนีการตามล่าของเหลา่ ไดโนเสาร ์

Universal Wonderland โซนนีเ้ปิดเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของ Universal Studio Japan 

Lagoon สระน า้ขนาดใหญ่ส าหรบัจดัการแสดงชดุปีเตอรแ์พน 

Water World การแสดงโชวส์ดุระทกึใจดว้ยฉากท่ีจ าลองมาจาก ภาพยนตรเ์รื่อง Water World 

Amity Village ต่ืนเตน้ไปกบัการลอ่งเรือหลบหนีการ ตามลา่ของฝงูปลาฉลามยกัษจ์ากเรื่อง JAWS 

The Wizarding World of Harry Potter โซนใหม่ปราสาทฮอกวอตส ์ของหนงั Harry Potter  

(เป็นเพยีงแนะน ำกำรเดินทำงไม่รวมค่ำเดนิทำงและตัว๋เขำ้สวนสนกุยูนเิวอร์แซล สตูดิโอ) 

การเดินทาง: รถไฟทอ้งถิ่น JR  

 รบัประทานอาหารกลางวนัและค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที่ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ศาลเจา้ฟุชิมิ 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) จึงสามารถพบเหน็รูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถกู

สรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมอืงเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ 

จากนัน้เดินทางสู ่“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อน าท่านชมความสวยงาม รม่รื่น ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมื่นตน้

ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ ่(BAMBOO GROVES)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ 

สามารถเดินเลน่ใหบ้รรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก ยิ่งถา้ช่วงไหนที่มแีสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้

ดา้นลา่งก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพรอ้มกนักจ็ะเป็นเสียงกิ่งกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา 

บรเิวณใกล้ๆ จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงที่ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ,่ ถว้ย, กล่องใสข่อง หรือเสือ้เสือ้

สานจากไผ่ เป็นรา้นดัง้เดิมของคนทอ้งถิ่น รา้นขายของฝาก ของที่ระลกึต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองขา้งทาง  

วันทีส่ี่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว -  
วัดคิโยมิสึ(วัดน ้าใส) - ออนเซ็น 



 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

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

Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยาม่า ถกูสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ 

สะพานนีม้ีความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น า้ที่ทัง้สองฝ่ัง เป็น

บรเิวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเลื่องลือวา่เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต 

จากนัน้น าท่านสู ่“วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE)” วดัที่สรา้งขึน้บนเนินเขาโดยการใชท้่อนซุงน ามาวาง

เรียงกนัและไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมสัการสิ่งศกัดิส์ิทธิ์และด่ืม “น า้ศกัดิส์ิทธิส์ามสาย” 

ที่เชื่อว่าเมื่อด่ืมแลว้จะประสบความส าเรจ็สามดา้นคือ “สขุภาพ อายุยืนยาวและความส าเรจ็ดา้นการศกึษา” 

อิสระกบัการเลือกซือ้ของที่ระลกึบนถนนสาย “กาน า้ชา” อาทิเช่นเครื่องป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่ น 

พวงกญุแจ พดัญ่ีปุ่ นลายซากรุะ ก็สามารถหาซือ้ที่นี่ไดเ้ช่นกนั(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใด) น าท่านเดินชม“เนิน

นิเนนซากะ (NINENZAKA)” เป็นถนนคนเดินที่ปดูว้ยหิน โดยเนินแห่งนีย้าวประมาณ 150 เมตรประกอบดว้ย

สว่นโคง้มนที่เป็นบนัไดหินและทางเดินหินต่างๆ บรเิวณรอบยงัหลงเหลือบา้นในสมยัเอโดะจนถึงไทโช ให้

สมัผสัประวติัศาสตรเ์มืองเกียวโตเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของเก่าแก่เรียงรายใหบ้รรยากาศแบบ

วนัวาน ไม่ว่าจะเป็นรา้นของฝากสไตลเ์กียวโต เช่น พดัพบัหรือตุ๊กตา ขนมต่างๆ เป็นตน้ 
 

 
 พักที ่KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรือเทยีบเท่า 
 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 าท่านสู ่“อาริมะออนเซ็น (Arima Onsen)” เป็นเมืองออนเซ็นที่มีอายเุก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในญ่ีปุ่ น

แห่งหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าปีก่อน ซึ่งพืน้ที่ของอารมิะออนเซ็นนัน้จะมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณค์ลองกลาง

เมืองเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ยงัรายลอ้มไปดว้ยที่พกัออนเซ็นและรา้นคา้ต่างๆ มากมายเลยทีเดียว 

และน า้ของบ่อน า้พรุอ้นแห่งนี ้อีกทัง้ยงัเป็นสถานที่ชมซากรุะตลอดแนวรมิคลองอีกดว้ย (ควำมสวยงำมของ

ซำกรุะขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ) แลว้น าท่านเดินสู่ “วัดออนเซ็นจิ(Onsenji Temple)” มีชื่อเสียงโด่งดงัเก่ียวกบั

พระพทุธรูปคนันอนนบัไดว้่าเป็นสมบติัอนัล า้ค่าของวดั อีกทัง้ใกล้ๆ กบัหอ้งโถงใหญ่เป็นที่ตัง้ของพิพิธภณัฑ์

ศิลปะคิโนซาคิ(Kinosaki Art Museum) ภายในจดัแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางประวติัศาสตรท์ี่น่าสนใจ และสมบติั

อ่ืนๆของวดั จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่ น เพื่อชม “วัดโทไดจิ (TODAIJI 

TEMPLE)” สรา้งขึน้ในปี 743 เพื่อแสดงบญุญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ผ่านซุม้ประต ู“นนัไดมง” ที่ใชเ้สา

รองรบัถึง 18 ตน้ ดา้นลา่งมี “ทวารบาล” ที่แกะสลกัจากไมไ้ดอ้ย่างวิจิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมท้ี่ใหญ่ที่สดุใน

โลก” ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ “พระไวโรจนะ” ที่มีความสงู 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวิหารหลงั

ปัจจบุนัถูกส รา้งขึน้ใหม่ในปี 1706 เนื่องจากของเดิมนัน้ถกูไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม 

วันทีห้่า     ชมซากุระ ณ อาริมะออนเซ็น – วดัออนเซ็นจิ - เมืองนารา - วดัโทไดจิ -  
ริงกุ พรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ท - ออิอนพลาซ่า 



และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งนี ้และเพลิดเพลินกบัความน่ารกัและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายที่

ปลอ่ยใหอ้ยู่ตามธรรมชาติที่ “สวนกวาง”  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
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 

 

 
 

วันทีห่ก    สนามบินคันไซ - กรุงเทพ 



หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 10-15 เมษายน 2566 (วันสงกรานต)์ 

ส าหรบัคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (การันตอีอกเดนิทาง 20ท่าน) 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  59,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 57,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไมใ่ชต้ั๋วเครื่องบิน ลด (ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เชค็ราคาต๋ัวก่อนท 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 3 วนั) 



 
อัตราค่าบริการนีไ้มร่วม 

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 หรอืเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดนิทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 4,000 เยน (ประมาณ 1,000 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
 
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
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

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

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

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษิัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถงึ
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, โรงแรมหรือบรษัิทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษิัทฯ 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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