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หนา้ร้อนกย็งัมหีมิะ! ชมกำแพงหมิะ ณ เสน้ทาง Japan alps  
เสน้ทางธรรมชาตเิจแปนแอลป์xกำแพงหมิะ เทศกาลไฟประดบันาบานะโนะซาโตะ 

ซือ้เครือ่งราง ขอพรการเรยีนการงานทีศ่าลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ 

อิสระชอ้ปปิง้ทีช่นิไซบาช ิMitsu outlet parkJazz dream Nagashima 

ปราสาทโอซากา้ และปราสาทมตัสโึมโต ้- พักโรงแรมออนเซน็ 1 คนื   

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

เทีย่วเตม็ทกุวนั ** Free wifi on bus ** ฟรีน้ำด่ืมบริการวันละ 1 ขวด  

วันเดินทำง รำคำ รำคำไม่เอำตัว๋เคร่ืองบิน พักเดี่ยว 

16-21 พ.ค. 2566 51,999.- 36,999.- 10,000.- 

23-28 พ.ค. 2566 51,999.- 36,999.- 10,000.- 

30 พ.ค. - 4 ม.ิย. 2566 52,999.- 37,999.- 10,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมคา่ทิปไกด์และคนขับรถ 2000 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   01.15 - 08.40 

     XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วัน รำยละเอียดกำรเดินทำง อำหำร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) -/-/- x 

2 สนามบินคันไซ -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นาโกย่า- 

ชมเทศกาลไฟประดับอุโมงค์ไฟ Nabana no sato 

(เฉพาะกรุ๊ปท่ีเดินทาง พ.ค. เท่าน้ัน) - Mitsui outlet Park Jazz 

dream Nagashima 

-/L/D NAGOYA HOTEL 

SAKAEKITA 

หรือเทียบเท่า 

3 นาโกย่า - เมืองเก่านาราอิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิ B/L/D IKENOTAIRA HOTEL, 

SHIRAKABA KOUGEN 

HOTEL [onsen] 

หรือเทียบเท่า 

4 JAPAN APLS ก ำแพงหิมะ - เข่ือนคุโรเบะ - นำโกย่ำ B/L/D NAGOYA HOTEL 

SAKAEKITA หรือเทียบเท่า 

5 นาโกย่า  -  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - พิธีชงชา - 

ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

B/L/- AGORA OSAKA NAMBA 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 
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DAY1  สนำมบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลำ 21.00) 

 21.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดแูลอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>รวมบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง<< 

DAY2  สนำมบินคันไซ  - ปรำสำทโอซำก้ำ - Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima - 

เทศกำลประดับไฟ Nabana no sato 

 01.15  ออกเดนิทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิน่เร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ช่ัวโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั้น และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่น)  

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ปรำสำทโอซำก้ำ "สวนปราสาทโอซาก้า" 

สวนสาธารณะเชิงประวัตศิาสตร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางโอซาก้า 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนที่ช่ืนชอบปราสาทญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างข้ึนในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ 

ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น 

ใช้เวลาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี 

เป็นปราสาทขนาดใหญ่ทีก่ลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น 

แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที่ก่อสร้างข้ึนในยุคสมัยนั้นถูกเผาท าลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระ

กูลโทโยโทมิ ก าแพงหินและยากุระ (หอสังเกตุการณ์)ที่เห็นนี้ 

จึงได้รับการฟื้ นฟูข้ึนใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างข้ึนใหม่หลังจากนั้น แม้กระนัน้ 

ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ 

จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญี่ปุ่น 

เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตวัปราสาท (600 เยน) 

อิสระเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย 

 

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

เข้ำประเทศ หำกฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั  ! 
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รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

หลังรับประทานอาหารเที่ยงน าท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ใช้เวลาประมาณ 2 

ช่ัวโมง  อิสระช้อปป้ิงที่  Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima 

แหล่งชอปป้ิงเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ 

ห่างจากนาโกย่าประมาณ 45 นาที ภายในจะรวบรวมร้านแบรนด์ช้ันน าต่างๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองประดับซ่ึงร้านแบรนด์ส่วนใหญ่ในนี้จะลดมากกว่า 

50%เกือบทุกร้าน ซ่ึงเอาใจขาช้อปได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแคเ่อาท์เลท็อย่างเดียวเท่านัน้ 

บริเวณใกล้เคียงมทีั้งสวนสนุก ออนเซ็น และนะบะนะ โนะ ซาโตะอีกด้วย 

ชม เทศกำลประดับไฟ Nabana no sato (รวมค่ำเข้ำชม) 

เทศกำลจะจัดขึ้นตั้งแต่วนัที่ 20 ตุลำคม 2565 ถึง 31 พฤษภำคม 2566 

งานไฟประดับนี้ตั้งอยู่ใน สวนดอกไม้ Nabana No Sato 

ซ่ึงเป็นหนึ่งในโซนที่เที่ยวยอดนิยมของ Nagashima Resort ที่ตั้งอยู่ในเมือง Kuwana 

จังหวัด Mie (ติดกับจังหวัด Nagoya) ค่ะ ในแตล่ะปีก็จะเปิดให้นักท่องเทีย่วมาเที่ยวพักผ่อน 

ชมความสวยงามของ ทุง่ดอกไม้ ภายใน รวมไปถงึ งานไฟประดับที่สวยงามนี้ด้วย 

ภายในงานประดับไฟ Nabana No Sato Illumination นั้น ตามโซนต่างๆ 

ก็จะมีการประดับประดาไฟ LED ประดับ นับล้านดวง สว่างสไวไปทั่วอย่างสวยงาม 

โดยน าดวงไฟมาตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ ทั้ งภูเขาไฟฟูจิ ตน้คริสต์มาส ทุ่งดอกไม้ และอื่นๆ 

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

งานไฟประดับสวยๆ นี้ก็จะมีธีมงาน และสีสันต่างกนัออกไป โดยในปีนี้ 2022-2023 

แน่นอนว่าจะประทับใจและสวยงามอลังการเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

ให้เรารายล้อมไปด้วยแสงไฟราวกับโลกในฝันกันเลยค่ะ แต่ไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือ 

อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ที่มีความยาวถึง 200 เมตร สุดอลังการงานสร้าง! 

ให้เราได้เดินถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางแสงไฟนวลๆ โรแมนติกมากๆ 

ใครที่ได้มาเที่ยวยังไงก็ตอ้งแวะมาทีจุ่ดนี้กนัสักคร้ัง 

 

รับประทำนอำหำรเยน็ ณ ร้ำนอำหำร 

ที่พัก NAGOYA HOTEL SAKAEKITA  หรือเทียบเทำ่ 

 

DAY3  นำโกย่ำ -  เมืองเก่ำนำรำอิ - ปรำสำทมัตสึโมโต้ - ฟำร์มวำซำบิ 

 

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

ย่ำนเมืองเก่ำนำรำอิ นาราอิ-จุคุ 

ตั้งอยู่ระหว่าคิโซฟุคุชิมะและมัตสึโมะโตะ  

โดยเป็นเมืองพักบนเส้นทางนะกะเซนโดในคิโซะที่ไดรั้บการอนุรักษ์ดีที่สุดแห่งหนึ่ง 

แวะเย่ียมชมเพ่ือสัมผัสบรรยากาศของญี่ปุ่นในวันวาน  
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 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ร้ำนอำหำร 

ปรำสำทมัตสึโมโต้ (ไม่รวมค่าเข้าปราสาทมัตสึโมโต)้ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น 

เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกก าหนดให้เป็นสมบัติประจ าชาติ 

ตัวปราสาทสร้างข้ึนด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดียว 

หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เป็นที่ส าหรับระวังภัย 

ป้อมหอคอยและตวัปราสาทมัตสึโมโต้ถูกสร้างข้ึนในช่วงปีพ.ศ. 2135 

ข้างในตัวปราสาทมีข้ันบันไดสูงชันและเพดานที่ไม่สูงมากนัก 

ตามแนวทางเดินจดัแสดงวัสดุเคร่ืองใช้ทางประวตัิศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ 

ปืนคาบศิลาและอาวุธทีเ่คยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้แคบๆ 

มีช่องส าหรับยิงปืนและยิงลูกธนู 

สามารถเพลิดเพลินกับทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากช้ันบนสุด

ของปราสาท ช่วงวันหยุดโกลเด้นวีค ปลายเดือนเมษายน – 

พฤษภาคมและวันหยดุโอบ้งช่วงกลางเดือนสิงหาคม อาจต้องเข้าคิวรอเปน็เวลานานถึง 2 

ช่ัวโมงเพ่ือเข้าชมภายในตัวปราสาท ในช่วงที่ผู้คนหนาแน่นจะมีการแจกบัตรคิว 

คุณสามารถไปท าธุระอย่างอื่นก่อนแลว้ถือบัตรควิกลับมาอีกคร้ังพร้อมกับบัตรเข้าชมปราสาท

จะท าให้เข้าปราสาทได้เร็วย่ิงข้ึน ในฤดูใบไม้ผลิ 

ซากุระจะออกดอกบานสะพร่ังตัดกับหลังคาสีด าของปราสาทซ่ึงมีเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่ปกคลุ

มด้วยหิมะสีขาวเป็นฉากหลังหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟำร์มเพำะวำซำบิไดโอ สร้างข้ึนในปี 1915 เป็นฟาร์มวาซาบิที่ใหญ่ที่สุดในญีปุ่่น 

มีช่ือเสียงในเร่ืองทัศนียภาพที่งดงามและมีประวตัคิวามเป็นมายาวนาน 

กังหันน ้าเก่าแก่ที่อยู่ติดล าคลองเคยถูกใช้ถ่ายท าภาพยนตร์อันโดง่ดังเร่ือง “Dreams” 

ซ่ึงก ากับโดยผู้ก ากับภาพยนตร์ช่ือดัง อะกิระ คุโรซาว่า 

สามารถชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของฟาร์ม 
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ได้ด้วยการลอ่งเรือผ่านกงัหันน ้าซ่ึงเปิดให้บริการตัง้แต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดรู้อน 

นอกจากนี้ที่ฟาร์มยังมีร้านอาหารที่ปรุงจากวาซาบิและร้านขายของฝากที่มีผลิตภัณฑ์ซ่ึงท าจาก

วาซาบิให้เลือกมากมาย 

ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอไดรั้บความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเนื่องจากมทีัศ

นียภาพที่งดงามและมีอาหารอร่อยให้เลือกชิมมากมาย 

นักท่องเที่ยวสามารถลองชิมสินค้าหลักของที่นี่ไดเ้ช่นวาซาบิโซบะ  

(บะหมี่บัควีต อาหารพ้ืนเมืองของที่นี่) วาซาบิเท็มปุระ (กุ้งและผักทอดกรอบ) 

รวมทั้งอาหารที่ปรุงด้วยสูตรแปลกใหม่มีรสชาติแปลกออกไปจากเดิม เช่น 

ไอศครีมวาซาบิและไวนว์าซาบิ แม้จะมีรสชาติค่อนข้างแปลกแต่ก็อร่อยอย่างไม่น่าเช่ือ 

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร 

ที่พัก IKENOTAIRA  HOTEL หรือ SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

DAY4  JAPAN APLS ก ำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - นำโกย่ำ 

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

 

น าท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สำยอัลไพน์ทำเทยำม่ำ-

คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ เจแปนแอลป์ (Alpen Route) โดยการน าทา่นเดินทางสู่ 

สถำนีทำเทยำม่ำ จากนั้นน าท่านโดยสารเคเบ้ิลคาร์ ลอดภูเขา สู่ สถำนีบีโจไดระ 
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ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดินทางสู่ สถำนีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ 

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลดิเพลินกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 

ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม ยอดเขำทำเทยำม่ำ 

มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ 

และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ 

ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศนอ์ันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า 

ซ่ึงในวันที่ท้องฟา้โปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ 

และให้ทุกท่านไดเ้ดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็น ก ำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) 

สูงกว่ำสิบเมตร (ความสูงของก าแพงหิมะข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศในปีนั้นๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ) 

สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น 

นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตืน่ตาตื่นใจ เพลดิเพลินกบัการบันทึกภาพที่ประทับใจ  

 

 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ร้ำนอำหำร 

 

น าท่านเดนิทาง ผ่านอุโมงค์ ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 

นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น จากนัน้น าท่าน โดยสาร กระเช้ำไฟฟำ้ 

ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถำนีคุโรเบไดระ 

จากนั้นน าท่านนัง่เคเบ้ิลคาร์ลอดภูเขาจาก สถำนีคุโรเบะไดระไปยังสถำนีคุโรเบะโกะ 

ระยะทางประมาณ 800 เมตร 

ซ่ึงเป็นเคเบ้ิลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง 

ทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงหิมะทีต่กรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) 

ซ่ึงเป็นเข่ือนยักษ์กั้นน ้าที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี 

ที่โอบล้อมด้วยภเูขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร 

และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซ่ึงใช้เวลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี 

เฉพาะตัวเข่ือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพ่ือข้ามเข่ือน 800 เมตร 
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จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัเมืองนาโกย่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 

 รับประทำนอำหำรเย็น ณ ร้ำนอำหำร 

ที่พัก NAGOYA HOTEL SAKAEKITA หรือเทียบเทำ่ 

 

DAY5    นำโกย่ำ  - เกยีวโต - ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ  - ศำลเจ้ำเฮอัน - พิธชีงชำ - 

ช้อปปิ้ งชินไซบำชิ 

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศแก่ อินาริ 

เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง 

ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่ส าคญัทีสุ่ดในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั้งหมดในญี่ปุ่น 

แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอดยาวอย่างสุดตา ข้ึนไปจนถึงยอดเขาอินาริ 

ท าให้เกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจและเป็นหนึ่งในภาพที่โด่งดงัที่สุดของญี่ปุ่น 

เทพเจ้าทีเ่ป็นจุดก าเนิดในการสร้างฟุชิมิอินะริไทฉะนั้นเป็นหนึ่งในเทพหลายองค์ 

หรือที่เรียกว่าคามิในภาษาญี่ปุ่น อันเป็นที่เคารพบูชากันในนิกายชินโต 

ศาลเจ้าที่สร้างข้ึนเพ่ืออุทศิแด่เทพอนิาริมีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น 

ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นศาลเลก็ ๆ ริมถนน แต่ฟูชิมิอินาริเป็นศาลระดับไทชะ หรือ    “ศาลเจ้าใหญ่” 

และดว้ยต าแหน่งที่ตั้งของศาล จึงท าให้ได้รับการอุปถัมภ์จากราชส านัก 

และเป็นศาลที่พระจักรพรรดิหลายพระองค์มักแวะเวียนมาทสักการะตั้งแต่ในอดีตแล้ว 

ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งข้ึนในปี ค.ศ. 711 
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ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ตลอดทางข้ึนสู่ภูเขาอนิาริที่มีความสูง 

233 เมตรจะมีศาลเจ้าเลก็ ๆ มากมายตั้งอยู่รายทาง 

และรวมตลอดเส้นทางนีม้ีเสาประตูโทริอิประมาณ 10,000 ต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศำลเจ้ำเฮอัน (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดนิทาง 30 นาที) 

ศาลเจ้าแห่งนี้นัน้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ 

ผู้ที่มีความส าคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงทีต่ั้งอยู่ด้านหน้าของวัด 

มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น 

นั่นก็คือ กำรเรียนพิธีชงชำญ่ีปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีข้ันตอนมากมาย 

เร่ิมตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกข้ันตอนนั้นล้วนมพิีธี 

รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว 

ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มส่ีวนร่วมในพิธีการชงชานีอ้ีกด้วย 
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 รับประทำนอำหำรเที่ยง ณ ร้ำนอำหำร 

เดินทางกลับเมืองโอซากา้ เดินทางสู่ ชนิไซบำช ิ

ถนนช้อปป้ิงที่คร ่าคราไปด้วยนักท่องเที่ยว ร้านค้า 

ร้านอาหารมีตลอดสายถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต ป้ายGlico 

อิสระอำหำรเย็นเพ่ือไม่เปน็กำรรบกวนเวลำของท่ำน 

ที่พัก  Agora Osaka Nambe Hotel หรือเทียบเท่ำ 

DAY6    โรงแรม - สนำมบินคันไซ - กรุงเทพฯ 

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.55 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ XJ613 

>>ไม่มีรวมค่ำอำหำรบนเคร่ือง ลูกค้ำสำมำรถซื้ออำหำรบนเคร่ืองได้ตำมอัธยำศัย<< 

 15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 

 

 

      

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  

ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะค านึงถงึ 

ความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
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หมายเหต ุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่วเท่านั้น  

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมอืงด้วยเหตผุลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีนักทอ่งเที่ยวร่วมเดินทาง      นอ้ยกว่า 30 ท่าน 

โดยจะแจง้กับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศทีม่ีวีซ่า  

แต่หากทางนกัท่องเที่ยวทุกท่านยินดทีี่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเทีย่วร่วมเดินทางยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดิ

นทางได้ ทางเรายินดีทีจ่ะให้บรกิารตอ่ไป  

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อนามสกุล คำนำหน้าชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ 

เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่มิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ดินทาง ทัง้นี้ 

บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญเ่ป็นสำคัญ 

 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรอืค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทีเ่พิ่มขึ้นของนักทอ่งเที่ยวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏิวัติ อุบัติเหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงตารางบนิ 

การบริการของสายการบนิ และเหตสุุดวิสัยอื่น  

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณขึ้นจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้นในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้เพลิง          ค่าประกันภัยสายการบิน 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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