
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ก าหนดการเดนิทาง ราคา 
04 – 09 พฤศจิกายน 2563 

31,900.- 11 – 16 พฤศจิกายน 2563 

18 – 23 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 

  *หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด หากต้องการเปลีย่นแปลงต้องช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิ 

 

วันที ่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคนัไซ 
( 01.15 – 08.40 )   ✈ 

 

2 
คนัไซ – เกยีวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเกต็สึเคยีว) – 
วดัโทฟุคุจ ิ– ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงอุเมดะ 

-  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

3 
โอซาก้า – อูจิ – วดัเบียวโดอนิ (ชมพิธีชงชา) – จุดชมววิอามา
โนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอเินะ – โอซาก้า 

   
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

4 
โอซาก้า – สวนสาธารณะมโินโอะ (ใบไม้เปลีย่นสี) – โกเบ – 
บ้านยุโรปแห่งโกเบ คติะโนะ – โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ – อาริมะ
ออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

  - 
FP HOTELS SOUTH-
NAMBA OR SIMILAR 

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

 - ✈ 
 

6 สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ ( 23.45 – 04.00 ) 
  

 
 



 
 
วนัทีห่นึ่ง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ – สนามบินคนัไซ ( 01.15 – 08.40 ) 

1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตอืนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

2355 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 612 
 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 
วนัทีส่อง คนัไซ – เกยีวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเกต็สึเคยีว) – วดัโทฟุคุจ ิ– ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงอุเมดะ 
0745 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

นาํท่านเดินทางสู่  “เขตอาราชิยาม่า ” นาํท่านผอ่นคลายกบับรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นสถานท่ียอดนิยมในการ
เยีย่มชมในช่วงท่ีดอกดอกซากุระบานและช่วงใบไมเ้ปล่ียนสี  ... เป็นเข ตท่ีเต็มไปดว้ยไมไ้ผแ่ละวดัหรือศาลเจา้มากมาย    
ให้ท่านไดเ้ลือกสักการะ หรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมความ
สวยงามและความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผน่บัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูค้น     
ท่ีรักธรรมชาติมากว่า 1,000 ปี ... แลว้นาํท่านชม สะพาน  “โทเกซึเคยีว ” ซ่ึงช่ือของสะพานน้ีแปลว่า  “สะพานข้ามสู่ดวง
จันทร์” ยงัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกดว้ย ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศ สุดแสนจะ สบายเป็นช่วง  
ท่ีอากาศกาํลงัดี ไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป เป็นช่วงแห่งสีสันท่ีถูกแต่งแตม้ความงดง ามของใบไม้นานาพนัธุ์ท่ีเร่ิม
เปล่ียนสีไม่ว่าจะเป็นสีแดง สีนํ้ าตาล สีเหลืองของใบเมเป้ิล ท่ีคละกนัไปตามแต่ละสายพนัธุ์ซ่ึงเป็นความสวยงามและเป็น
สีสันของเมืองท่ีดูหลากหลายอารมณ์ ท่ีหาชมไดใ้นแถบเอเชียและความสวยงามนั้นไม่แพท้างยโุรปเลยทีเดียว 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “วดัโทฟุคุจิ ” (Tofukuji Temple) ตั้งอยูท่ี่เมืองเกียวโตทางดา้นทิศใต ้ (Southern Kyoto) ถือว่า
เป็นวดัเซ็นขนาดใหญ่ท่ีโด่งดงัมาก ๆ เร่ืองการเป็นจุดชมใบไมแ้ดงท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต  โดยตวั
วดัเองไดถู้กสร้างข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 โดยตระกลูฟจิูวาระ (Fujiwara clan) ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่งก็คงเป็นเร่ืองท่ีช่ือของ
วดัมีความสัมพนัธ์กบัวดั  2 แห่งในนารา (Nara) คือ วดัโทไดจิ (Todaiji Temple) และวดัโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple) 
ภายในวดัเองก็มีส่ิงท่ีน่าสนใจหลายส่วน  อยา่งประตูซานม่อน  ความสูง  22 เมตร  สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณ  ดา้นหลงั
ประตูคือห้องโถงหลกัฮอนโด (Hondo) ท่ีไดมี้การบรูณะเม่ือปี ค.ศ.  1934 รอบ ๆ บริเวณนั้น  มีอาคารต่าง ๆ ของวดั
ในช่วงตน้สมยัมโูรมาชิ (ค.ศ. 1333-1573) และสถาปัตยกรรมแบบเซ็นไม่ว่าจะเป็น  ห้องสวดมนต ์ (zendo) หอระฆงั 
(shoro) ห้องอาบน ้า (yokushitsu) และห้องน ้า (tosu) 



 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

  

  หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิม ิอนิาริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้วตามความ
เช่ือของคนญ่ีปุ่น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่งขา้วในสมยั
นั้น และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ  ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนัท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินถึง  2 
ชัว่โมงและยงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

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 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม โอซาก้า – อูจิ – วดัเบียวโดอนิ (ชมพิธีชงชา) – จุดชมววิอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมู่บ้านชาวประมงอเินะ – โอซาก้า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “วดัเบียวโดอนิ ” (Byodoin Temple) ถือว่าเป็นวดัท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโจโดท่ีโดดเด่นมาก
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นเลยก็ว่าได ้รูปแบบน้ีเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในช่ือ  Buddhist Pure Land architecture เป็นการสร้างท่ียดึ
เอาแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นคอนเซ็ปตห์ลกัแลว้มีการเช่ือมโยงกนัให้เป็นหน่ึงเดียว  ดูไดจ้ากการจดัสวนท่ี
แสดงให้เห็นถึงความเป็นดินแดนบริสุทธ์ิต่างอุดมคติในศาสนาพุทธและยงัไดเ้ป็นตน้แบบการสร้างของวดัภายหลงั  เดิม
ทีท่ีน่ีนั้นไม่ไดเ้ป็นวดัแต่เป็นบา้นพกัต่างอากาศของผูท้รงอิทธิพลในช่วงเวลานั้น  หากมาภายหลงัท่ีเกิดความ
เปล่ียนแปลงจากการท่ีลูกชายของเจา้ของไดเ้ปล่ียนจากบา้นพกัมาเป็นวดัเบียวโอดิน จริงแลว้แรกท่ีน่ีถูกสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 



 
ค.ศ. 998 แต่มาปรับเป็นวดัในปี ค.ศ. 1053 ซ่ึงช่วงท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นวดัก็ไดมี้การสร้างห้องโถงฟินิกซ์ (Phoenix 
Hall) ท่ีโด่งดงัขนาดกลายมาเป็นตน้สัญลกัษณ์ดา้นหลงัของเหรียญเยนอีกต่างหาก ในส่วนน้ีก็น่าจะเป็นการการันตีความ
ส าคญัของวดัแห่งน้ีไดไ้ม่ใช่นอ้ย ช่วงท่ีคนนิยมมามากท่ีสุดก็เป็นฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี  เรียกว่าเป็นจุดท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ี
สวยไม่แพท่ี้ไหน ๆ ในเกียวโตเลย  … และจากวดัเบียวโดอินเดินไปไม่ไกลจะเป็น “บ้านชาไทโฮอนั ” (Taihoan Tea 
House) ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัศนูยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เป็นบา้นชาสาธารณะท่ีให้นกัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสชมพิธีชงชา  
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัมารยาทการชงชาท่ีถูกตอ้ง และเน้ือหาค่อนขา้งครบถว้นดี มีบรรยายภาษาองักฤษอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “จุดชมววิอามาโนะฮาชิดาเตะ ” (Amanohashidate Sandbar) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง
ว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์(bridge in heaven) เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวท่ีติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น (อีก
สองท่ีคือ Miyajima และ Matsushima) มองเห็นอ่าวมิยาสึ (Miyazu Bay) ซ่ึงมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร  ลกัษณะเป็นสัน
ทรายคดเค้ียวเช่ือมต่อกนั ส่วนมุมท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับมานาน
หลายศตวรรษว่าเป็นท่ีสวยท่ีสุด  สันทรายท่ีทอดยาว  มีความกวา้งเพียง  20 เมตร  และบริเวณนั้นจะมีตน้สนญ่ีปุ่น  (Pine 
Trees) อยูม่ากถึง 8,000 ตน้ บางตน้จะมีรูปร่างเฉพาะท่ีไม่ซ ้ ากนั 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชาวประมงอเินะ ” (Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรักษท่ี์หลงเหลือยูเ่พียงไม่ก่ี
แห่งของประเทศญ่ีปุ่น ท่ีน่ีมีจุดเด่นเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืน  มีการสร้างบา้นยืน่ออกไปในน ้าแลว้มีช่องจอดเรืออยู่
ภายในบา้น คลา้ยๆ กบัเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ซ่ึงจะสร้างอยูติ่ดกนัเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกิดเป็นทศันียภาพท่ี
สวยงามแปลกตาไม่เหมือนกบัท่ีใดๆในญ่ีปุ่น  โดยบา้นแบบน้ีเรียกว่า  ฟนูะยะ  (Funaya) หมู่บา้นอิเนะในปัจจุบนัเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีให้บรรดานกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบัวิถีชีวิตของชาวประมงแบบโบราณ  ตั้งแต่การตกปลา  
การปลูกขา้ว และอ่ืน ๆ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ โอซาก้า – สวนสาธารณะมโินโอะ (ใบไม้เปลีย่นสี) – โกเบ – บ้านยุโรปแห่งโกเบ  คติะโนะ – โก เบ ฮาเบอร์แลนด์ – อาริมะ  

ออนเซ็น – แช่เท้าในออนเซ็น – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะมโินโอะ ” (Minoo Park) เป็นอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองของโอซากา้  อยู่
ในหุบเขาท่ีมีป่าไมแ้ละน ้าตก  เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในการมองเห็นสีสันในฤดูใบไมร่้วงในพ้ืนท่ีภูมิภาคคนัไซ  
สีสันของฤดูใบไมร่้วงในสวนแห่งน้ีจะพีคสุดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  ให้ท่านได้ เพลิดเพลิน ไปกบัสีสันและ
บรรยากาศของฤดูใบไมร่้วง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “โกเบ” (Kobe) เป็นช่ือเมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโงะ (Hyogo) เป็นเมืองท่า  การคา้ และ
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัเมืองหน่ึงของญ่ีปุ่น ท าให้มีความหลากหลายของเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นท่ีมารวมกนัอยู่
ท่ีน่ี โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความพิเศษท่ีเกิดจากการผสมผสานน้ี ไม่เหมือนท่ีอ่ืน ๆ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

 

หลงัรับประทานอาหารกลางวนันาํท่านเดินทางสู่ “ย่านบ้านพักชาวต่างชาติ คติะโนะ”  (Kitano Street) เป็นยา่นเก่าของ  
ชาวต่างชาติท่ีดินทางมาคา้ขาย ทาํธุรกิจท่ีเมืองโกเบพกัอาศยัอยู ่ทาํให้ในปัจจุบนับริเวณน้ียงัคงมีบา้นเรือนและคฤหาส น์
สไตลต์ะวนัตกกระจดักระจายอยูห่ลายหลงัยา่นคิตะโนะเรียกโดยรวมว่า “อจิินคนั” (IJINKAN) มีลกัษณะเป็นเนินเขา 
ลาดชนั มีสถานท่ีเด่น  ๆ ในยา่นน้ี  เช่น เรือนไก่กงัหันลม หรือ  Weather Cock House ซ่ึงจะมีกงัหันลมรูปไก่อยูบ่น
หลงัคา สไตลเ์ยอรมนั, อาคารสีเขียวอ่อน  หรือ Moegi House ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือเป็นเรือนรับรองของกงสุลใหญ่อเมริกาใน
ปี ค.ศ. 1903 และท่ีดา้นบนสุดของเนินจะพบศาลเจา้เทนมานกุประจาํเมืองโกเบ ท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืนแฝงตวัอยูก่บัภูเขา
และตน้ไมใ้หญ่ (ไม่รวมค่าเข้าชมบ้านต่างๆ) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โกเบ ฮาเบอร์แลนด์” (Kobe Harborland) ดินแดนแห่งเมืองท่าน ้ าของเมืองโกเบท่ีรายลอ้มไป
ดว้ยบรรยากาศของทะเลและแสง  สี เสียง พ้ืนท่ีชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงริมน ้าของบริเวณท่าเรือโกเบ มีทั้งร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ร้านคา้ และสวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนดัพบท่ีนิยมของชาวเมือง ท่านสามารถเลือกท่ีเขา้ไปในสวนสนุกท่ีใหญ่
ท่ีสุดของเมืองโกเบ สัมผสักบัการนัง่ชิงชา้สวรรคข์นาดยกัษ ์ท่ีข้ึนช่ือในประเทศญ่ีปุ่น ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้
มากมาย อาทิเช่น  ของท่ีระลึกของเมืองโกเบ เหลา้สาเกท่ีข้ึนช่ือ  หรือเคร่ืองแต่งกายมากมาย (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่นและ
ชิงช้าสววรค์)  หรือเลือกท่ีจะชอ้ปป้ิงห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ “ ห้าง Mosaic” ตั้งอยูริ่มน ้ า ภายในมี
ร้านคา้เล็ก ๆ ขายเส้ือผา้ และร้านอาหารท่ีสามารถเห็นท่าเรือโกเบไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัมีสวนสนุกเล็ก ๆ สามารถ



 
ข้ึนไปชมวิวบนชิงชา้สวรรคท่ี์ตั้งอยูห่ลงัอาคารห้างโมเสค  หรือ “ ห้าง Canal Garden” ภายในจะแบ่งออกเป็นห้างร้าน
ต่าง ๆ เช่น Hankyu, ร้านอิเลคทรอนิกส์ Sofmap,  ร้านอุปกรณ์กีฬาและเอา้ทเ์ลตจ าหน่ายเส้ือผา้เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “อาริมะออนเซ็น ” (Arima Onsen) เป็นเมืองออนเซ็นท่ีว่ากนัว่าเก่าแก่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น  มีความ
เป็นมายาวนานตั้งแต่ราว  1,000 กว่าปีก่อน  ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโกะ  (Hyogo) แมพ้ื้นท่ีของอาริมะออนเซ็นจะมีขนาด
กะทะรัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งส่ีทิศ แต่ดา้นในมีท่ีพกัออนเซ็นและร้านคา้ต่าง ๆ กระจุกอยูอ่ยา่งหนาแน่น มีถนน
เส้นหลกัช่ือว่ายโุมโตะซากะท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝ่ังของถนน  ถา้เล้ียวจาก
ถนนหลกัเขา้ซอยเล็ก ๆ  ไปก็ยงัมีร้านคา้อีกมากมายซ่อนตวัอยู่  และให้ท่านไดแ้ช่เทา้ท่ี “คนิเซ็น ” ออนเซ็นทองท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสุดในอาริมะออนเซ็น มีลกัษณะพิเศษคือมีสีน ้ าตาลแดง  ซ่ึงจริงๆ  แลว้น ้ าท่ีออกจากตาน ้าจะใสแจ๋วไม่มีสี  แต่
เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริมาณมาก เม่ือสัมผสักบัออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดเซชัน่จน
เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลแดงเหมือนสีทอง ว่ากนัว่ามีคุณสมบติัช่วยแกอ้าการหนาวสั่น ช่วยเร่ืองอาการปวดหลงัปวดเอว  ปวด
ขอ้และกลา้มเน้ืออีกดว้ย นอกจากนั้น ยงัมีความเขม้ขน้ของเกลือสูงมาก จึงมีลกัษณะพิเศษอีกอยา่งคือช่วยรักษาความชุ่ม
ช้ืน รักษาให้แผลไฟไหมห้รือรอยแผลต่างๆ รวมถึงอาการของโรคผวิหนงัดีข้ึน 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้  ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และร้านบติูค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลอืกชมและซื้อ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม  “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมือง
โอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ร้านเคร่ืองส าอาง 
ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีให้ท่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพาน  
กุลิโกะ สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปป้ิง เอออน พลาซ่า – ช้อปป้ิง ริงคุ เอาท์เลท็ – สนามบินคนัไซ 

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 ... ให้ท่านไดเ้ก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซากา้  อิสระ
ตามอธัยาศยั 

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

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้เทีย่งอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

 

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 

*** เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารมือ้ค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลอืกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” 

2345 เดินทางจากสนามบินนาริตะโดยเทีย่วบิน XJ 611 

 
วนัทีห่ก สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพ ฯ ( 23.45 – 04.00 ) 

0400 ถึง สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีมี่วตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น  หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและ ญีปุ่่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 31,900.- 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 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนชําระมดัจําทุกครั้ง*** 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงิน / การยกเลิก 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
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 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมสาํรองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัท่ีสุด  

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

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้าํการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

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

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

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

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะนาํว่าให้จองห้องพกัสาํหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีห้องว่าง สาํหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้าํเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 


