
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYOTO - OSAKA - NARA - KOBE 
(6D3N) 

BY...AIR ASIA X (XJ) 

CHERRY BLOSSOM KANSAI 



 

 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา 
02 – 07 เมษายน 2563(วนัจักรี) 

35,900 
03 – 08 เมษายน 2563(วนัจักรี) 

13 – 18 เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 

14 – 19 เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 

15 – 20 เมษายน 2563(วนัสงกรานต์) 
 

 
   *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ 
(00.55 – 08.40)   ✈ 

 
2 

คนัไซ – เกยีวโต –อาราชิยาม่า (สะพานโทเกต็สึเคยีว)– ป่าไผ่ –
วดัคโิยมสึิ– ศาลเจ้าเฮย์อนั (ชมซากุระ) – ย่านกอิอน – โอซาก้า 

-   FP HOTELS SOUTH-
NAMBAOR SIMILAR 

3 
โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) –ตลาดคุโรชิโอะ– 
สถานีแมวเหมยีว – โอซาก้า –ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBAOR SIMILAR 

4 
โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ –
ย่านบ้านพักชาวต่างชาตคิติะโนะ–อาริมะออนเซ็น–แช่เท้าใน
ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงอุเมดะ 

  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBAOR SIMILAR 



 

 
วนัทีห่นึ่ง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ ( 00.55 – 08.40 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองTerminal 1อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์”พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณบริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
วนัทีส่อง คนัไซ – เกยีวโต –อาราชิยาม่า (สะพานโทเกต็สึเคยีว) – ป่าไผ่ –วดัคโิยมสึิ – ศาลเจ้าเฮย์อนั (ชมซากุระ) – ย่านกอิอน – 

โอซาก้า 
0055 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 612 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินคนัไซประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกยีวโต”เมืองหลวงแห่งท่ี 2ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปีเพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “เขตอะ
ราชิยาม่า ”นาํท่านผอ่นคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอดนิยมในการเยีย่มชมในช่วงท่ีดอกดอก
ซากุระบานและช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี เป็นเขตท่ีเต็มไปดว้ยไมไ้ผแ่ละวดัหรือศาลเจา้มากมายให้ท่านไดเ้ลือกสักการะหรือ
ท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมความสวยงามและความร่มร่ืน  ดว้ย
สีเขียวขจีของทิวไผน่บัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้นท่ีรักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี 
… และนาํท่านสู่“สะพานโทเกตสึเคยีว” ท่ีทอดขา้มแม่นํ้ าโฮะซึหรือบางทีเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” โดยไดช่ื้อ
มาจากการเคล่ือนตวัของเงาพระจนัทร์ท่ีเหมือนกาํลงัทอดตวัขา้มผา่นสะพานไปเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองอารา
ชิยาม่าสะพานน้ีสร้างข้ึนในสมยัเฮอนัแต่ถูกสร้างข้ึนใหม่เม่ือปีค.ศ.1930นบัเป็นสะพานไมท่ี้สร้างสรรคท์ศันียภาพของอา
ราชิยาม่าไดอ้ยา่งสวยงาม ...อิสระให้ท่านสัมผสับรรยากาศอนังดงามและเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั พร้อมให้
ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทัว่ไปซากุระจะ
บานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่
สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีนี่)้ 

5 
โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า 
– ช้อปป้ิง ริงคุ เอาท์เลท็ – สนามบินคนัไซ (23.55 – 03.50) 

 - ✈  
6 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ     



 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางสู่ “วดัคโิยมสึิ ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง... 
แลว้นาํท่านกราบขอพรพรเพ่ือความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น า้ 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัว่าถา้ด่ืม
แลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลในดา้น“ความร ่ารวย, ความมช่ืีอเสียง และ มสุีขภาพดี ”อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความ
งามของทิวทศัน์ แลว้เพลิดเพลินท่ี “ถนนสายกาน า้ชา”ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากมาย อาทิ
เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้าชา , ชุดกิโมโน , ชุดยกูาตะ , ชุดจิมเปอิ , พดั ชา รวมทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าเฮย์อนั ” ศาลเจา้ท่ีปรากฏอยูบ่นเหรียญ 10 เยนของญ่ีปุ่น เป็นศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนใน
โอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เม่ือปี ค.ศ. 1895ดา้นหนา้ทางเขา้ของศาลเจา้มีเสา
โทริอิขนาดใหญ่ตั้งอยู ่และดา้นขา้งมีสวนหินและสวนบอนไซขนาดใหญ่ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบนัทึกภาพความ
งามตามอธัยาศยัพร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้
ผลิ(โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่าน
เดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีนี่)้ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ย่านกอิอน” เป็นถนนสายเกอิชาอนัเล่ืองช่ือโดยท่ีสองขา้งทางจะเรียงรายดว้ย “โรงน า้ชา” และ 
“ร้านอาหาร” สุดหรูมากมาย ยา่นน้ีแต่เดิมเรียกว่า “ย่านฮานามาจิ”ซ่ึงเป็นศนูยร์วมความบนัเทิงและการสังสรรคข์องชาว
เกียวโตปัจจุบนัก็ยงัคงเหลือกล่ินอายอนัรุ่งเร่ืองเม่ือคร้ังอดีตให้เห็นอยูร่วมทั้งยงัอาจพบเกอิชาท่ีออกมาทาํงานในโรงนํ้า
ชายา่นน้ีอีกดว้ยอิสระให้ท่านไดเ้ดินชมและเลือกซ้ือสินคา้กนัตามอธัยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) 

ทีพ่กั: FP HOTELS SOUTH-NAMBAหรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม โอซาก้า – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) –ตลาดคุโรชิโอะ– สถานีแมวเหมยีว – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) 



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า”ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีอยูติ่ดกนัครอบคลุมพ้ืนท่ีกว่า4000 ตารางกิโลเมตรอุดมไปดว้ยมรดกโลก
ท่ีเก่าแก่สถานท่ีสาํคญัท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมกว่าพนัปีมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติและออนเซน  … เพ่ือน าท่าน
เดินทางสู่ “ปราสาทวาคายาม่า” (ด้านนอก)ปราสาทสัญลกัษณ์ของเมืองสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.  1585 เพ่ือใชเ้ป็นฐานอ านาจ
ของตระกลูโทโยโตมิ ในอดีตปราสาทไดรั้บความเสียหายอยา่งหนกัถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจากฟ้าผา่และคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน
ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสองโดยฝีมือกองทพัสหรัฐ โครงสร้างส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเป็นของท่ีสร้างข้ึนใหม่พร้อมให้
ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทัว่ไปซากุระจะ
บานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่
สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีนี่)้ 

จากนั้นพาท่านไป “ตลาดคุโรชิโอะ” เป็นตลาดปลาท่ีมีอาหารทะเลสดๆมากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ และถา้หากท่านใดท่ี
ชอบของแห้งตลาดแห่งน้ีก็มีโซนอาหารทะเลแห้งให้เลือกซ้ืออีกดว้ย และนอกจากจะมีของสดๆให้ลูกคา้ไดเ้ลือกซ้ือดว้ย
ตวัเองแลว้ยงัมีโซนท่ีเป็นโต๊ะบาบีคิวป้ิงยา่งให้รับประทานกนัแบบจุใจไฮไลทท่ี์พลาดไม่ไดข้องท่ีน่ีเลยก็คือ“การโชว์การ
แล่เนือ้ปลาทูน่า ” (Maguro) โดยเชฟผูช้  านาญในการแล่เน้ือปลาโดยสามารถซ้ือชูชิหนา้ปลาทนู่ารับประทานกนัแบบ
สดๆ ไดเ้ลยส าหรับคอปลาดิบห้ามพลาดเลยทีเดียวซ่ึงมีรอบแสดงโชวเ์พียง 3 รอบในหน่ึงวนัเท่านั้น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านไป “สถานีคชิิ” (Kishi) หรือท่ีหลายคนรู้จกักนัในช่ือ“สถานีแมวเหมยีว ”ในเมืองคิโนะคะวะ
เป็นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ  (Kishigawa) ท่ีวิ่งจากสถานีวาคายาม่าในเมืองวาคายาม่าหลายปีก่อนสถานี
รถไฟรวมทั้งรถไฟสายน้ีไดต้กอยูใ่นสภาวะการเงินท่ีย ํา่แยแ่ต่นัน่ไดเ้ปล่ียนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี  ( Super 
Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆว่า“ซุปเปอร์ทะมะ ”ไดป้รากฏตวัข้ึน … “ทะมะ”คือแมวสามสีท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัท่ีสุดใน
ประเทญ่ีปุ่นเร่ิมจากเธอรับหนา้ท่ีเป็นมาสคอตของสถานีคิชิและต่อมาไดรั้บตาํแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี  (Super 
Stationmaster) และอลัตา้นายสถานี (Ultra Stationmaster) แมว้่าทะมะจะเสียชีวิตไปเม่ือปี 2015แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคง
อยูแ่ละผา่นไปยงันายสถานีตวัท่ีสองนิ -ทะมะหรือทะมะ 2ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑท์ะมะเล็ก ๆและร้านขายของท่ี
ระลึกท่ีคุณสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิดนอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเล็ก ๆน่ารัก ซ่ึงแน่นอนท่ีตกแต่ง



 
ในธีมแมวและท่ีสาํคญัคือคุณจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริงในห้องทาํงานพิเศษแต่อยา่ลืมเช็คตารางเวลาทาํงานของนอ้ง
แมวนิ-ทะมะท่ีสถานีวาคายาม่า 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ ”ยา่นการค้ าของเมืองโอซากา้ ท่านจะได้ พบกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงและร้านบติูค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยัเชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลอืกชมและซื้อ ”สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั“ไดมารู”นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารเชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ”หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมืองโอ
ซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้าน
ขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบัร้าน100เยนฯลฯนอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ 
สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั: FP HOTELS SOUTH-NAMBAหรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ โอซาก้า – นารา – วดัโทไดจิ – สวนนารา (ชมซากุระ) – โกเบ –ย่านบ้านพักชาวต่างชาตคิติะโนะ–อาริมะออนเซ็น– แช่เท้าใน

ออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงอุเมดะ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(5) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “นารา ” เพ่ือกราบนมสัการขอพรพระพุทธรูปส าริดท่ีเก่าแก่ตั้งแต่สมยัคริศตวรรษท่ี  18                 
ณ “วดัโทไดจิ ” ชม “วหิารไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีเสาขนาดใหญ่พร้อมพ้ืนท่ีเปิดโล่งมีความเช่ือว่าผูท่ี้เดินผา่น     
ลานกวา้งจะพบกบัความโชคดีในปีนั้น ท่ีประตูทางเขา้ไมข้นาดใหญ่ดา้นหนา้นั้นจะมีรูปป้ันขนาดใหญ่เฝ้าประตูอยูท่ ั้ง
สองขา้ง และน าท่านเดินทางสู่ “สวนนารา”สวนสาธารณะท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกักนัดีในช่ือว่า “สวนกวาง ”เพราะภายใน
สวนมีกวางอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากกว่า 1,000 ตวั เดินอยูท่ ัว่ไป และในสวนยงัมีส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์ในประวติัศาสตร์ของ
เมืองนาราท่ีน่าชมอีกมากมายและน าท่านเดินชมตน้ซากุระท่ีมีอยูเ่รียงรายภายในสวนซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตามอายท่ีุ
ปลูก ให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศ และเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัพร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพู
มากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ (โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตาม
สภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่านเดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้อง
ขออภยัมา ณ ทีน่ี)้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 



 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “ย่านบ้านพักชาวต่างชาตคิติะโนะ ” (Kitano Street Ijinkan) นบัเป็นอีกหน่ึงยา่น
ไฮไลทข์องเมืองโกเบจากการท่ีตั้งแต่ในอดีตนั้นเป็นยา่นเก่าของชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาคา้ขายทาํธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกั
อาศยัอยูท่าํให้ในปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนและคฤหาสน์สไตลต์ะวนัตกกระจดักระจายอยูห่ลายหลงัท่ีมาของช่ือ
ยา่นคิจะโน่โดยมกัจะเรียกรวมๆว่าอิจินคนั(Ijinkan) จากการท่ีมีลกัษณะเป็นเนินเขาลาดชนันัน่เองเม่ือเขา้มาในยา่นน้ีจะ
รู้สึกถึงความแตกต่างจากยา่นอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดัเพราะจะให้อารมณ์เหมือนหลุดเขา้มาในยโุรปยคุเก่า 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “อาริมะออนเซ็น ” (Arima Onsen)เป็นเมืองออนเซ็นท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นมีความ
เป็นมายาวนานตั้งแต่ราว  1,000 กว่าปีก่อนตั้งอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ  (Hyogo)แมพ้ื้นท่ีของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาด
กะทะรัดมีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งส่ีทิศแต่ดา้นในมีท่ีพกัออนเซ็นและร้านคา้ต่างๆกระจุกอยูอ่ยา่งหนาแน่นมีถนน
เส้นหลกัช่ือว่ายโุมโตะซากะท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝ่ังของถนนถา้เล้ียวจาก
ถนนหลกัเขา้ซอยเล็กๆไปก็ยงัมีร้านคา้อีกมากมายซ่อนตวัอยูแ่ละมีสถานท่ีท่ีเรียกว่า “คนิเซ็น ”เป็นออนเซ็นทองท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในอาริมะออนเซ็นมีลกัษณะพิเศษคือมีสีนํ้ าตาลแดงซ่ึงจริงๆแลว้นํ้ าท่ีออกจากตานํ้าจะใสแจ๋วไม่มีสีแต่
เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณมากเม่ือสัมผสักบัออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชัน่จน
เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลแดงเหมือนสีทองซ่ึงมีคุณสมบติัช่วยแกอ้าการหนาวสั่นช่วยเร่ืองอาการปวดหลงัปวดเอวปวดขอ้และ
กลา้มเน้ือดว้ยนอกจากนั้นยงัมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงมากจึงมีลกัษณะพิเศษอีกอยา่งคือช่วยรักษาความชุ่มช้ืนรักษาให้
แผลไฟไหมห้รือรอยแผลต่างๆรวมถึงอาการของโรคผวิหนงัดีข้ึน 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง “ย่านอุเมดะ”  ให้ ท่านสัมผสักบัสีสันอนัมีชีวิตชีวาท่ีถูกออกแบบมาอยา่งพิถีพิถนัอนัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่นํ้ า
และนํ้าตกขนาดยอ่มท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือคืนความมีชีวิตชีวาให้กบัยา่นน้ี ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกชมสินคา้นานา
ชนิดทั้งเส้ือผา้แฟชัน่ รองเทา้ กระเป๋าเทรนดญ่ี์ปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเช่ือมถึงกนั
ทั้งหมด ดว้ยร้านคา้ต่างๆมากมายรวมทั้งสินคา้นานาชนิดท่ีมีให้เลือกกนัอยา่งจุใจ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั: FP HOTELS SOUTH-NAMBAหรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า – ช้อปป้ิง ริงคุ เอาท์เลท็ – สนามบินคนัไซ (23.55 – 03.50) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7) 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” (ดา้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมีอยู่
ดว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต , คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ ซ่ึงตั้งอยูท่างป้อม
ตะวนัตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดงั เพราะฉากดา้นหลงัของสวนแห่ง
น้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ท่ีสวยวามเป็นอยา่งยิง่ ... ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซากา้อิสระ
ตามอธัยาศยัพร้อมให้ท่านชมความงามของซากุระสีชมพูมากมายหลากหลายสายพันธ์ุทีอ่อกดอกผลบิาน ในฤดูใบไม้ผลิ
(โดยทัว่ไปซากุระจะบานประมาณ1 สัปดาห์ ขึน้อยู่ตามสภาพอากาศทีเ่อือ้อ านวยในแต่ละปี ดังน้ันหากช่วงทีท่่าน
เดินทางท่องเทีย่ว ไม่สามารถชมดอกซากุระได้ ทางบริษัทต้องขออภยัมา ณ ทีนี่)้ 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า ”ศนูยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา , กลอ้ง , กระเป๋า , รองเทา้ , 
เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง“ร้าน 100 เยน”สินคา้ คุณภาพดีราคาแสนถูก...อิสระให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกชมและซ้ือ
สินคา้ถูกใจฝากคนทางบา้นตามอธัยาศยั 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้เทีย่งอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้าเลท็ ” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนามบิน
คนัไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนดเ์นม ” ช่ือดงัหลากหลายและสินคา้ดีราคาพิเศษ อาทิ 
เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา , เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” 



 

2355 ออกเดินทางจาก สนามบิน คนัไซ โดยสายการบิน AIR ASIA Xเทีย่วบิน XJ 611 

 
วนัทีห่ก สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ 

0350 ถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่านละ 35,900.- บาท 

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

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                       ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง*** 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้นหากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000บาท 

2. ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ
3. กรณยีกเลกิการเดินทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณยีกเลกิการเดินทางระหว่าง 45-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท(นับจากวนัทีส่่งอเีมลยนืยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบัสาย
 การบินและค่ามดัจ าทีพ่ัก รวมถึงเทีย่วบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องยืน่วซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเกบ็เอกสารจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมระบุห้องนอน, อาหาร
ทีไ่ม่สามารถทานได้ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทางบริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน  

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

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

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้  

7. สาํหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่างๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาํความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



 
8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง

ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯแลว้ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆทั้งหมด 


