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พกันาโกยา่ 1 คนื เกยีวโต 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ชมไฟประดบัสดุอลงัการ Nabana no sato // ชอ้ปปิง้จใุจที ่Mitsui Outlet 

เดนิเลน่ชลิๆ สโลไลฟท์ีห่มูบ่า้นประมงอเินะ // ศกัการะศาลเจา้จิง้จอก ฟชูมิ ิอนิาริ 

ชมพธิชีงชาญีปุ่น่ // วดัทองคนิคะคจุ ิ// ชอ้ปปิง้ฟนิๆ ทีช่นิไซบาชิ 

วนัเดินทาง ราคา พกัเดีย่ว 

 25-30 เม.ย. 2566 42,999.- 10,000.- 

16-21 พ.ค. 2566 40,999.- 10,000.- 

23-28 พ.ค. 2566 38,999.- 10,000.- 

30 พ.ค. - 4 ม.ิย. 2566 42,999.- 10,000.- 

 

*ไม่มีราคาเดก็ 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมคา่ทิปไกด์และคนขับรถ 2000 บาทต่อท่าน (ลูกคา้) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   01.15 - 08.40 

     XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วนั รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.30) -/-/- x 

2 สนามบินคันไซ -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นาโกย่า- Mitsui outlet Park Jazz 
dream Nagashima- ชมเทศกาลไฟประดับอุโมงค์ไฟยาวสุดอลงัการ Nabana no sato 
(เฉพาะกรุ๊ปทีเ่ดินทาง เม.ย. - พ.ค. เท่านั้น)  

-/L/- NAGOYA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอนิาร ิ B/L/D KYOTO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 เกียวโต - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า - ชอ้ปปิ้งที่ LALAPORT EXPO CITY B/L/- OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 อสิระทอ่งเทีย่วเตม็วนั B/-/- OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 
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DAY1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ(นดัเวลา 21.30) 

 21.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

 

DAY2  สนามบนิคนัไซ -โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - นาโกยา่- Mitsui outlet Park Jazz dream 

Nagashima- ชมเทศกาลไฟประดบัอโุมงคไ์ฟยาวสดุอลงัการ Nabana no sato 

(เฉพาะกรุป๊ทีเ่ดนิทาง เม.ย. - พ.ค. เทา่นัน้) 

 00.55  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น)  

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปราสาทโอซากา้" สวนสาธารณะเชิงประวตัิศาสตรข์นาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใจกลางโอซากา้ 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผูค้นที่ชื่นชอบปราสาทญ่ีปุ่ น และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซากา้ 

ถกูสรา้งขึน้ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พ านกัของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูร้วมญ่ีปุ่ นใหเ้ป็นหนึ่งเดียวในสมยันัน้ 

ใชเ้วลาตัง้แต่เริ่มก่อสรา้งจนถึงเสรจ็สมบรูณย์าวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสญัลกัษณข์องญ่ีปุ่ น 

แต่ทว่าปราสาทโอซากา้ที่ก่อสรา้งขึน้ในยคุสมยันัน้ถกูเผาท าลายไปพรอ้มกบัการล่มสลายของตระกลูโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากรุะ 

(หอสงัเกตกุารณ)์ที่เห็นนี ้จึงไดร้บัการฟ้ืนฟขูึน้ใหม่ในสมยัเอโดะ ส่วนตวัปราสาทก็ถกูสรา้งขึน้ใหม่หลงัจากนัน้ แมก้ระนัน้ 

ในปัจจบุนัปราสาทโอซากา้ก็ยงัคงไดร้บัการดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ 

จนนบัว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สดุในญ่ีปุ่ น เทียบเท่ากบัปราสาทนาโกย่าและปราสาทคมุาโมโตะ 

ไม่รวมค่าเขา้ชมภายในตวัปราสาท (600 เยน) 

     
***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสด จ ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม้ 

เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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อสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

  
 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ใช้เวลาประมาณ 2 

ช่ัวโมง 

อิสระช้อปปิ้งที่  Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima 

แหล่งชอปปิ้งเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ต้ังอยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ 

ห่างจากนาโกยา่ประมาณ 45 นาท ีภายในจะรวบรวมร้านแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับซึ่งร้านแบรนด์ส่วนใหญ่ในน้ีจะลดมากกวา่ 

50%เกอืบทุกรา้น ซึ่งเอาใจขาช้อปได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่เอาท์เล็ทอย่างเดียวเท่านั้น 

บริเวณใกล้เคยีงมีทั้งสวนสนุก ออนเซ็น และนะบะนะ โนะ ซาโตะอีกด้วย 

 

ชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no sato (รวมคา่เขา้ชม) 

เทศกาลจะจดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่20 ตลุาคม 2565 ถงึ 31 พฤษภาคม 2566 
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งานไฟประดับนี้ต้ังอยู่ใน สวนดอกไม้ Nabana No Sato 

ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนที่เที่ยวยอดนิยมของ Nagashima Resort ที่ต้ังอยูใ่นเมือง Kuwana จังหวัด 

Mie (ติดกับจังหวัด Nagoya) ค่ะ ในแต่ละปีก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน 

ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ ภายใน รวมไปถึง งานไฟประดับที่สวยงามนี้ด้วย 

ภายในงานประดับไฟ Nabana No Sato Illumination นั้น ตามโซนต่างๆ 

ก็จะมีการประดบัประดาไฟ LED ประดับ นับล้านดวง สว่างสไวไปทั่วอย่างสวยงาม 

โดยนำดวงไฟมาตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ ทั้ งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส ทุ่งดอกไม้ และอื่นๆ 

อย่างสวยงามอลังการ 

 

Nabana No Sato Illumination 2022-2023 อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ในแต่ละปี 

งานไฟประดับสวยๆ นี้ก็จะมีธีมงาน และสีสันต่างกันออกไป โดยในปีนี้ 2022-2023 

แน่นอนว่าจะประทับใจและสวยงามอลังการเหมือนทุกๆ ปีที่ผา่นมา 

ให้เรารายล้อมไปด้วยแสงไฟราวกับโลกในฝันกันเลยค่ะ แต่ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือ 

อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ที่มีความยาวถึง 200 เมตร สุดอลังการงานสร้าง! 

ให้เราได้เดินถา่ยรูปสวยๆ ท่ามกลางแสงไฟนวลๆ โรแมนติกมากๆ 

ใครที่ได้มาเที่ยวยังไงก็ต้องแวะมาที่จุดนี้กันสักครั้ง 

 

 

กรุ๊ปที่เดินทางเดือนมิถุนายน ทางรบริษัทจะทำทา่นเข้าชม 

 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

ทีพ่กั COMFORT HOTEL NAGOYA, HENNA NAGOYA FUSHIMI หรอืเทยีบเทา่ 



 

 

PJ020-KIX OSAKA USJ KYOTO ความสนกุหยุดไม่ได้ Volume 2  เม.ย. ถึง มิถนุายน 66 XJ 

 

 

 

DAY3  เกยีวโต - วดัคโิยมีส ึ- ศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชา - วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาริ 

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)   

ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) 

ศาลเจ้าแห่งน้ีนั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ 

ผู้ที่มีความสำคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก 

เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ต้ังอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 

ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรยีนพธิีชงชาญีปุ่น่ (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญีปุ่่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มต้ังแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา 

ทุกขั้นตอนน้ันล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ 

ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มส่ีวนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

นำท่านเข้าเยี่ยมชม วดัคนิคะคจุิ เป็นวัดยอดฮิตวัดหนึ่งในเกียวโต 

เน่ืองด้วยเอกลกัษณ์ของวดัที่ไม่เหมือนใคร สองช้ันด้านบนเป็นสีทอง 

มีสระน้ำขนาดใหญ่ติดกับวัด และที่น่ียังเป็นวัด (ปราสาท) ในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง 
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ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความสวยงาม และถ่ายรูปที่วัดนี้ วดัทอง (Golden Pavilion) 

เป็นวัดนิกายเซน มีช่ืออีกช่ือหนึ่งว่าโรคุองจิ (Rokuonji) 

ในตอนแรกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่อาศัยหลังโชกุนอะชิคางะสละราชสมบัติ (Ashikaga 

Yoshimitsu) และเปลี่ยนมาเป็นวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนไดเ้สียชีวิตลงแล้ว 

อาคารของวัดทอง เคยเสียหายจากไฟไหม้ในช่วงสงครามมาหลายครั้ง 

แต่ก็มีการสร้างใหม่ตลอด ไฟไหม้ครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 1950 

จากฝีมอืของพระที่คลั่งในความงามของวัดทอง จนต้องการเผาตัวเองไปพร้อมกับวัด 

ตัววัดที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิสร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่ อินาริ 

เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง 

ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่สำคัญทีสุ่ดในบรรดาศาลเจา้อินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น 

แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอดยาวอยา่งสุดตา ขึ้นไปจนถึงยอดเขาอินาร ิ

ทำให้เกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจและเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น 

เทพเจ้าที่เป็นจุดกำเนิดในการสร้างฟุชิมิอินะริไทฉะนั้นเป็นหนึ่งในเทพหลายองค์ 

หรือที่เรียกว่าคามใินภาษาญี่ปุ่น อันเป็นที่เคารพบูชากันในนิกายชินโต 

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทศิแด่เทพอินาริมีมากกว่า 35,000 

แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาลเล็ก ๆ ริมถนน 

แต่ฟูชิมิอินาริเป็นศาลระดับไทชะ หรือ    “ศาลเจา้ใหญ่” 

และด้วยตำแหน่งที่ต้ังของศาล 

จึงทำให้ได้รบัการอุปถัมภจ์ากราชสำนัก 
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และเป็นศาลที่พระจักรพรรดิหลายพระองค์มักแวะเวียนมาทสักการะต้ังแต่ในอดีตแล้ว 

ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งน้ีก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 711 

ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ตลอดทางขึ้นสู่ภูเขาอินาริที่มีความสูง 233 

เมตรจะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมายต้ังอยู่รายทาง และรวมตลอดเส้นทางนี้มีเสาประตูโทริอิประมาณ 

10,000 ต้น 

 

 รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร 

 

ทีพ่กั COMFORT HOTEL Kyotohorikawagojo, COMFORT HOTEL Kyotototoji 

หรอืเทยีบเทา่ 

 

DAY4  เกยีวโต - หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ - โอซากา้ - ชอ้ปปิง้ทีช่นิไซบาช ิ

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ เมอืงอเินะ (Ine-cho) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต 

มีประชากร 2,500 คน เลียบแนวเส้นโค้งที่ทอดยาวของอ่าวอิเนะ (Ine Bay) 

ซึ่งเรียงรายไปด้วยบา้นลกัษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” (Funaya) 

โดยชั้นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนช้ันบนเป็นที่อยู่อาศยั 

เป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมในท้องถิน่ 

เพ่ือให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้สะดวกรวดเร็ว 

เพราะเมืองน้ีมีอุตสาหกรรมการประมงที่เฟ่ืองฟู อิเนะโนะฟุนายะ (inenofunaya) 

นั้นมาจากการเรียกที่ต้ังจาก อา่วอิเนะ (Ine Bay) โดยมีบ้านเรือนสไตล์ฟุนายะ (Funaya) 230 

หลังทอดยาวเป็นแนวเส้นโค้งสวยงามริมอ่าวเป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร 

ทำให้มีช่ือเรียกย่านเถวนี้ว่า อิเนะโนะฟุนายะ (Inenofunaya) เน่ืองจากอยู่ติดกับริมน้ำมาก 
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จึงได้มีการสร้างบ้านแบบชาวประมง โดยที่ลงเรือออกทะเลจากช้ันหนึ่งของตัวบ้านได้ทันที 

ส่วนช้ันสองใช้เป็นที่อยู่อาศัย 

 
 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

เดินทางกลับเมืองโอซากา้ เดินทางสู่ ชินไซบาช ิ

ถนนช้อปปิ้งที่คร่ำคราไปด้วยนักท่องเที่ยว ร้านค้า 

ร้านอาหารมีตลอดสาย  ถา่ยรูปกับมุมสุดฮิต ป้ายGlico 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY5    อสิระทอ่งเทีย่วเตม็วนั (ไมม่รีถบรกิาร) 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ท่านสามารถขึ้นรถไฟเที่ยวรอบๆ เมืองโอซาก้าได้ 

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ 

1. Universal Studio Japan  สนุกสนานเพลิดเพลิน กับเครื่องเล่นมากมาย 

ที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 

สถานที่ซ่ึงนักท่องเที่ยวทีจ่ะไปเที่ยวแถบโอซาก้าจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด 

ที่นี่คือสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ให้คุณได้สัมผัสกับโลกแห่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 

สร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ช่ืนชอบการชมภาพยนตร์หรือไม่ก็ตาม 

ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกับกำลังเดินหลงทางอยู่ในฮอลลีวูด้ นิวยอร์ก 

และซานฟรานซิสโกเหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือนเป็นอย่างยิง่ 

และที่น่ียังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นอลังการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน “Harry Potter” 

นั้นได้รับการกล่าวถึงว่าเหมือนก้าวเข้าสู่โลกเวทมนตร์ในหนังสือเลยทีเดียว 

การได้มาเที่ยวที่นี่กับเพ่ือนๆ และแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆ เช่น 

นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์ แก๊ง Minion และ Sesame Street เหมือนกันทั้งกลุ่ม 

ก็กำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นขณะน้ี โซนใหม่ SUPER NINTENDO WORLD 

เอาใจคนชอบเกมส์ และแฟนคลับมาริโอ ้

2. พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำ้ไคยคูงั (Osaka Aquarium Kaiyukan) ต้ังอยู่ที่ Tempozan Harbor 

Village บริเวณอ่าวโอซาก้า เป็นสถานที่ซ่ึงรวบรวมทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บก 30,000 ชีวิต 

ประมาณ 620 สายพันธ์ุจากทั่วโลก 

และนำมาจัดแสดงในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติค่ะ 

จัดเป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเอเชียเลยทีเดียว 

3. ชิงชา้สวรรค์เทม็โปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ริมอา่วโอซากา้ 

ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ มคีวามสูง 112.5 เมตรเลยทีเดียว 

แน่นอนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซากา้ไดโ้ดยรอบเลย

ทีเดียว 
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4. ตลาดคโุรมง โอซากา้ 

เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า 

จนได้รับสมญานามว่าเปน็ ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดยีว 

มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 

ข้างทางจะเต็มไปด้วยรา้นค้าต่างๆกวา่ 160 รา้นค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน 

มีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน 

5. ศาลเจา้โอซากา้เทมมงังุ อกีศาลเจ้าที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น 

โด่งดังด้านการขอพรเร่ืองการเรียนและการสอบต่างๆ 

ทำให้ช่วใกล้สอบนี่คราคลั่งไปด้วยเหล่านักเรียน นกัศึกษาจำนวนมาก 

ที่จะขอพรกันให้การสอบลุล่วงไปด้วยดีหรือสอบเขา้ที่ต่างตามที่มุ่งหวังผ่าน 

แต่ที่มีช่ือเสียงมากที่สุดน่าจะเป็นจากการเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล Tenjin Matsuri 

ที่ติดหน่ึงในสามเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนั่นเอง 

อสิระรบัประทานอาหารเทีย่งและเยน็ 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

DAY6    โรงแรม - สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.55 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ XJ613 

>>มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

 15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

************* 

 

        

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึ 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ
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หมายเหตุ 

 1. ทวัรน์ีส้  าหรบัผูมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเท่านัน้  

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้ว่มเดินทางหรือไม่ใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัร ์ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ทา่น 

 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนกัท่องเที่ยวรว่มเดินทาง      นอ้ยกว่า 30 ท่าน 

โดยจะแจง้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างนอ้ย 15 

วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศที่มีวีซ่า  

แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทกุท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนกัท่องเที่ยวรว่มเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทาง

ได ้ทางเรายินดีที่จะใหบ้ริการต่อไป  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายที่เกิดจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือนามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ 

เลขที่หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ 

เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบรษิัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภมิูอากาศและเวลา ณ วนัที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี ้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายใดๆ 

ที่เพ่ิมขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัิเหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบนิ 

และเหตสุดุวสิยัอ่ืน  

7. อตัราค่าบริการนีค้  านวณขึน้จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดงันัน้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัราคาคา่บริการเพ่ิมขึน้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

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