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วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ (XJ612 : 00.55-08.40) –  
จังหวัดนำรำ – วัดโทไดจ ิ– จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้ำน 
อิงะนินจำ – ศำลเจ้ำอิเสะ – ถนนโอฮำไรมำจิ และ 
ถนนโอคำเกะโยโคะโจ  

X   MISUGI RESORT  
หรือเทียบเท่ำ   

3 
จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – 
สวนป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตสึเคียว  –  ถนนโบรำณอำ
รำชิยำม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   

  X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

4 อิสระท่องเทีย่วและช้อปป้ิง (ไม่รวมค่ำเดินทำง)  X X IBIS NAMBA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

5 
ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) – เมืองโกเบ – 
โรงสำเกนำดะ – โกเบฮำร์เบอร์แลนด์ – ริงกุ พรี
เมี่ยม เอ้ำทเ์ลท 

  X 
ODYSIS SUITES OSAKA 

AIRPORT HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

6 สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ (XJ613 : 09.50-13.50)  X X  

*** กรุณำเตรียมค่ำทปิไกดแ์ละคนขับรถ จ ำนวน  1,500  บำท *** 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 
 

21.30 น.  พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคำนเ์ตอร ์
H สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกแก่
ท่านก่อนออกเดินทาง 

ตั๋วกรุ๊ป จะไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได ้สายการบินเป็นผูจ้ดัที่นั่งให ้อย่างไรก็ดี สามารถท าการ request ได ้แต่จะไดห้รือไม่
นัน้อยู่ที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
**ส ำคัญมำก !! ประเทศญ่ีปุ่ นไม่อนุญำตให้น ำอำหำรสดจ ำพวก เนือ้สัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้ำประเทศ หำก
ฝ่ำฝืนมีโทษปรับและจับ** 

  
 
 

00.55 น. เหินฟ้าสู ่สนำมบินคันไซ โดย สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เทีย่วบินที ่XJ612   
08.40 น. เดินทางถึง สนำมบินคันไซ (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อ

สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดินทางสู ่จังหวัดนำรำ นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญ่ีปุ่ นสรา้งขึน้เมื่อ ปี ค.ศ. 710 ก่อนจะยา้ยเมืองหลวง
ไปอยู่เกียวโต นาราเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านัน้ แต่ช่วงเวลาสัน้ๆ นี ้ศิลปะ วฒันธรรม ความเชื่อ ระบบการ
ปกครอง กลบัหยั่งรากลึกเป็นรากฐานส าคัญของประเทศญ่ีปุ่ นตราบจนปัจจุบนั เมืองเงียบสงบแห่งนีย้ังมี แหล่ง
มรดกโลกถึง 8 แห่ง  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ วัดโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็นวดัส าคญัที่สุดของเมืองนารา ทางเขา้วดัสง่างาม
ดว้ย ซุม้ประตใูหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ตน้ รองรบัหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งาม สมยัคามาครุะสรา้งขึน้ปี ค.ศ. 743 
นมสัการขอพรพระพทุธรูปองคใ์หญ่ ไวโรจนะพทุธ หลอ่ดว้ยสมัฤทธิ์สงูถึง 16.2 เมตร หนกั 500 ตนั เป็นพระพทุธรูป
องคใ์หญ่ที่สดุในโลก ประดิษฐานวิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลงัเดิมถูกไฟไหม ้และ สรา้งขึน้ใหม่ถึง 2 ครัง้ วิหารปัจจุบนั
มีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม แต่ยงัไดช้ื่อว่าเป็นวิหารไมใ้หญ่ที่สดุในโลก จุดเด่นอยู่ที่การใชซุ้งขนาดใหญ่มา
รวมกนัเป็นเสา บรเิวณสวนของวดัจะไดเ้พลิดเพลินกบักวางแสนเชื่องที่มีจ  านวนมาก 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  

วันแรก  ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

วันทีส่อง สนำมบินคันไซ –  จังหวัดนำรำ – วัดโทไดจิ – จังหวัดมิเอะ – หมู่บ้ำนอิกะนินจำ – ศำลเจ้ำอิเสะ – 
ถนนโอฮำไรมำจิ และ ถนนโอคำเกะโยโคะโจ 

ไฮไลทข์องกำรท่องเทีย่วทริปนี้ 
วัดโทไดจิ โบรำณสถำนเก่ำแก่ทีเ่ก็บสมบัติของชำติ และมรดกทำงวัฒนธรรมทีส่ ำคัญของชำติไว้มำกมำย 
ศำลเจ้ำอิเสะ อดีตศำลเจ้ำทีส่ ำคัญทีสุ่ดในญ่ีปุ่ น 
เมืองมิเอะ เมืองทีไ่ด้ชื่อว่ำเป็นถ่ินก ำเนิดนินจำ 
วัดคิโยมิสึ วัดทีม่ีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหน่ึงในมรดกโลกจำก UNESCO 
ศำลเจ้ำฟูชิมิอินำริ ศำลเจ้ำทีม่ีชื่อเสียงและเป็นทีรู้่จัก คุ้นตำกับคนท่ัวโลกด้วยเสำไม้ สีแดง 
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บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ จังหวัดมิเอะ (Mie) จงัหวดันีเ้ป็นแหล่งก าเนิดมุกเลีย้งแห่งแรกของโลก มีศนูยก์ลางวฒันธรรม 
อุตสาหกรรม และธุรกิจการค้า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือที่เมืองทสึ (Tsu) ทั้งยังมีแหล่งน า้แร่ธรรมชาติ 
Hinotani และ Sakakibara Onsen ซึ่งเป็นบ่อน า้แร่กลางแจง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองนกั มีขนมโมจิสอดไสส้ตรอเบอรี่ 
(Ichigo Daifuku) และสอดไสผ้ลไมอ่ื้นเป็นของฝากขึน้ชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนอิงะนินจำ เป็นบา้นของนินจาแท้ๆ  มีทัง้ความลึกลบัของพืน้บา้นที่ใชเ้ป็นที่ซ่อนอาวธุ ตู้

เสือ้ผา้ที่เป็นหอ้งลับหรือจะเป็นผนังที่ดูธรรมดาแต่สามารถพลิกไปอีกหอ้งนึงได ้ชมวิถีชีวิตของนินจา ขา้วของ
เครื่องใชต่้างๆ หรือแมแ้ต่อาวธุที่ใชใ้นการป้องกนัตวั พรอ้มใหท้่านสนุกสนานไปกบัการชมการแสดงโชวข์องเหล่า
นินจาอีกดว้ย  

 น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำอิเสะ สกัการะศาลเจา้อิเสะ ศาลเจา้ที่ครัง้หนึ่งในชีวิตของคนญ่ีปุ่ นตอ้งมา จากนัน้น า
ท่านเดินเที่ยวชมสมัผสัวฒันธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮำไรมำจิ ชมุชนโบราณ ณ เมืองอิเสะชิมะ และย่ำนโอคำเกะโย
โคะโจ เมืองเก่าจ าลองยอ้นยคุที่มีเอกลกัษณด์ั่งเดิมแบบญ่ีปุ่ น สองขา้งทางเต็มไปดว้ยบา้นไม ้รา้นอาหาร รา้นขาย
ของที่ระลกึ รวมถึงคาเฟ่เก๋ๆ ตลอดสองแนวถนนประมาณ 800 เมตร 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  พักที ่MISUGI RESORT HINOTANI ONSEN หรือเทียบเท่า 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วย เมนูบุฟเฟ่ตข์ำปูยักษ ์
หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชิญท่านพักผ่อนไปกับการแช่ ออนเซ็น น า้แร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใตพ้ิภพเพื่อ
ผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลือดลมเดินดีเสรมิสขุภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน า้มีนวลช่วยระบบการเผา
ผลาญของร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน า้แรแ่บบญ่ีปุ่ นนี่เองท าใหม้ีผูก้ล่าวว่า => หำก
มำทีญ่ี่ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอำบน ้ำแร่ก็เหมือนกับว่ำท่ำนมำไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางไปสู ่จังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญ่ีปุ่ น ซึ่งมีอายยุาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมี
ความเจรญิรุง่เรืองทางดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก 

วันทีส่ำม จังหวัดเกียวโต – วัดคิโยมึสึ – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – สวนป่ำไผ่ – สะพำนโทเก็ตสึเคียว – ถนน
โบรำณอำรำชิยำม่ำ – จังหวัดโอซำก้ำ – ดิวตีฟ้รี   
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 น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน ้ำใส ท่ีตัง้อยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญด่ืมน า้ศกัดิ์สิทธิ์สามสาย อนั
เกิดจากธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนีม้ีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติ
แห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวัอาคารของวิหารโดยมีเสาค า้ถึง 139 ตน้ เป็นจุดชมวิวของตวัเมือง
ไดก้วา้งไกลสดุตา 

 น าท่านเขา้ชม ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ หรือ ศำลเจ้ำพ่อจิง้จอกขำว เทพเจา้แห่งธัญญาหารหรือการเก็บเก่ียว แต่
ในเวลาต่อมาก็ไดร้บัการนับถือในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ที่มีชื่อเสียงและไดร้บัความเคารพ
สูงสุดในบรรดาศาลเจา้อินาริกว่า 30,000 แห่งทั่วญ่ีปุ่ น สมัผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุม้ประตูญ่ีปุ่ นโบราณ 
จ านวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรียงรายกนัจนกลายเป็น อโุมงคโ์ทริอิ รวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร ณ ศาล
เจา้แห่งนี ้ที่เราท่านคุน้ตาดว้ย เสาไมส้ีแดง ในฉากภาพยนตรด์งัเรื่อง เกอิชา 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู ่อำรำชิยำม่ำ (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่เป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยว สถานที่ที่ไดร้บัความ

นิยมเมื่อมาถึงเมืองนีก้็คือ ความสวยงามร่มรื่นของ สวนไผ่ อนัเขียวขจี (BAMBOO GROVES) นบัหมื่นตน้ตลอด
ขา้งทางเสมือนหนึ่งเป็นอโุมงคใ์หเ้ดินผ่านถูกปลกูขึน้ตัง้แต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพนัปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการประดับ
สวน และชื่นชมความสวยงาม และใชใ้นการบ าบดัจิตใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึ่งสวนไผ่แห่งนีย้งัเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร ์เรื่องเกอิชา ที่งดงามตระการตาไปทั่วโลก  จากนัน้น าท่านชม สะพำนโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม 
และเป็นบรเิวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเป็นสถานที่ชมวิวที่สวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปตาม
อธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินขา้มสะพานโทเก็ตสึเคียวท่านจะไดพ้บกบั ถนนโบรำณอำรำชิยำม่ำ แหล่งรวมรา้น
รวงที่จ  าหน่ายของที่ระลึก รา้นอาหาร คาเฟ่ ใหท้่านไดเ้ดินเล่นกนัอย่างเพลิดเพลิน และอ่ิมเอมกบับรรยากาศของ
สถานที่แห่งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านสู่ จังหวัดโอซำก้ำ เป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สดุอนัดบั 2 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สดุอนัดบั 3 ของประเทศ
ญ่ีปุ่ น ซึ่งรฐับาลญ่ีปุ่ นนัน้ไดจ้ดัตัง้ใหเ้ป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซากา้
เป็นเมืองส าคัญทางประวัติศาสตร ์ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญ่ีปุ่ น และปัจจุบันเป็น
ศนูยก์ลางอตุสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รี ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องส าอาง โฟมลา้งหนา้ 
วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ                                                                                                                                 

ค ่ำ อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที ่IBIS NAMBA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
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เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 ใช้เวลำคุ้มค่ำเต็มวัน เข้ำสู่ช่วงเวลำอิสระท่องเที่ยว และช้อปป้ิงตำมอัธยำศัย 
 
ย่ำนชินไซบำชิ  ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซากา้ ภายในย่านนีท้่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และ
สินคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส  าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนีถื้อว่าเป็นย่านแสงสีและบนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่ง
ของโอซากา้ อีกทัง้ยงัมีรา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนีคื้อ ทกุรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของตน
ดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าใหเ้ป็นรูป ป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรูปกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก 
และรา้นคา้ทกุแห่ง จะพยายามสรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากที่สดุ เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณเ์ด่น
ของย่านนีคื้อ ตึกรูปเครื่องหมายการคา้ของ กลูิโกะ ผลิตภณัฑข์นมชื่อดงัจากญ่ีปุ่ นนั่นเอง อิสระเพื่อใหท้่านเลือกหาซือ้ของตอ้ง
ใจนานาชนิด อาทิ เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศัย 
ย่ำนอุเมดะ ย่านที่ไดช้ื่อว่าเป็นศนูยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซากา้รูจ้กักนัเป็นอย่างดี ศนูยร์วมแฟชั่นที่ก าลงั

อินเทรนด ์แหล่งรวมรา้นอาหารอันหลากหลาย หา้งสรรพสินคา้นับไม่ถว้น อีกทัง้ยังอยู่ใกลก้ับสถานี
รถไฟ Osaka JR Station และสถานี Umeda อีกดว้ย ชอ้ปสนกุ เดินทางก็สะดวก ดีงามสดุ 

ย่ำนนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทิง โรงละคร
เมืองใหม่ ท าใหม้ีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใตข้องคลองมากมาย ตามมาดว้ยโรงน า้ชาเปิดบริการ
กว่า 47 โรง 

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สนกุสนามเพลิดเพลินกบัเครื่องเล่นมากมายที่จ  าลองมาจากฉากในภาพยนตรฮ์อลีวูด้ ซึ่งนกัท่องเที่ยว
ที่ไปโอซากา้จะพลาดไม่ได ้ภายในตกแต่งดว้ยบรรยากาศราวกบัเดินอยู่ในฮอลีวูด้นิวยอรก์ และซานฟ
รานซิสโกเหมาะกบัการเดินเลน่สนกุสนานและยงัเต็มไปดว้ยเครื่องเลน่อลงัการ 
***อำหำรกลำงวันและค ่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพ่ือให้ท่ำนใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ*** 

  พักที ่IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญ่ีปุ่ น 
สญัลกัษณโ์ดดเด่นของโอซากา้ซึ่งโอบลอ้มดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญ่ีปุ่ นในสมยัโบราณ
กว่าหมื่นคนเพื่อระดมสรา้งเสร็จสิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ย่างประณีตงดงามและมหศัจรรยย์ิ่ง ชมความงาม
พรอ้มบนัทึกภาพเป็นที่ระลึก สรา้งโดยโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสญัลกัษณอ์ันโดดเด่นของโอซากา้ โอบลอ้ม
ดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมยัโบราณสรา้งไดอ้ย่างประณีตงดงามมาก 

วันทีส่ี่       อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงเต็มวัน (ไม่มีรถให้บริกำรและไม่มีหัวหน้ำทัวรน์ ำเทีย่ว หัวหน้ำทัวรใ์ห้
ค ำแนะน ำในกำรท่องทีย่วแก่ท่ำน) 

วันทีห้่ำ    ปรำสำทโอซำก้ำ (ถ่ำยรูปด้ำนนอก) – เมืองโกเบ – โรงสำเกนำดะ – โกเบฮำรเ์บอรแ์ลนด ์– ริงกุ  
  พรีเมี่ยม เอ้ำทเ์ลท 
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น า
ท่าน
สู่ เมืองโกเบ (KOBE) เมืองท่าที่มีชื่อเสียงของจงัหวัดเฮียวโกะ ตวัเมืองโกเบนัน้ตัง้อยู่ระหว่างทะเลและเทือกเขา
รอ็กโกะ และยงัเป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมที่หลากหลาย ซึ่งไดร้บัอิทธิพลจากตะวนัตก จีน และญ่ีปุ่ น เป็น 
เมืองที่ขึน้ชื่อว่าน าสมยัอีกแห่งของญ่ีปุ่ น 
พาท่านเขา้เยี่ยมชม โรงสำเกนำดะ หนึ่งในโรงสาเกที่เป็นแหล่งผลิตสาเกอันดับหนึ่งของญ่ีปุ่ น นาดะ เป็นแหล่ง
บริเวณแนวชายฝ่ังทะเลซึ่งอยู่ระหว่างโอซากา้และโกเบ แถบนีจ้ะมีโรงผลิตสาเกกระจายตวัมากมาย ใหท้่านไดเ้ขา้
ชมสาธิตวิธีการท าสาเกชื่อดงัของญ่ีปุ่ น พรอ้มลิม้รส สาเก ที่ขึน้ชื่อของ ทางเมืองโกเบ อีกทัง้ยงัสามารถซือ้ของฝาก
ติดกลบัมือไปไดอี้กดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวันทีภ่ัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเที่ยวชม ฮำเบอรแ์ลนด ์(KOBE HARBOURLAND) เป็นพืน้ที่รมิอ่าวทางใตข้องแผ่นดินโกเบเป็นท าเลที่มี

ทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิง้อ่าวรูปตัว U จึงเพียบพรอ้มไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น  
อาณาจักรแห่งความบันเทิงทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์สวนสนุก และท่าเรือล่องแม่น า้ Concerto อัน
หรูหรา ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศอนัแสนสบายตามอธัยาศยั 
น าท่านแวะ ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้ำทเ์ลท คืออีกหนึ่งแหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัอีกแห่งหนึ่งของโอซากา้ ตัง้อยู่ที่เมืองริงกุ ตรง
ขา้มกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหม้ีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรฐัอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท์ ซึ่งภายในแมจ้ะไม่ใหญ่โตมากนกั แต่ก็เพียบพรอ้มไปดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย 
และรา้นคา้แบรนดเ์นมหลากหลายอนัมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ 

ค ่ำ      อิสระรับประทำนอำหำรค ่ำตำมอัธยำศัย 
  พักที ่ODYSIS SUITES OSAKA AIRPORT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรท่ำนด้วย SET BOX   
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย เพื่อเตรียมตวัเดินทางสูส่นามบินเพื่อกลบักรุงเทพฯ 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สำยกำรบินแอรเ์อเชีย เอ็กซ ์เที่ยวบินที่ XJ613  
13.50 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺ 

 

วันทีห่ก    สนำมบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
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********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
☺ ☺ ☺ ☺ ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺ ☺ ☺ ☺   

   

**หมำยเหตุ: โปรแกรมและรำคำสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำทำงบริษัทฯ จะถือผลประโยชนข์องลูกค้ำเป็นส ำคัญ**         

         
 
 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อทำ่น) 
 

วันเดินทำง 
 

  รำคำทัวรผ์ู้ใหญ่ 

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 
(20 ท่ำนออกเดินทำง) 

พักเดี่ยวจ่ำยเพิม่ รำคำไม่รวมตั๋ว 

11 – 16 พฤษภำคม 2566 37,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 กรกฎำคม 2566 36,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

26 – 31 กรกฎำคม 2566 40,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

27 กรกฎำคม – 1 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 สิงหำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

11 – 16 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

12 – 17 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

13 – 18 ตุลำคม 2566 41,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

18 – 23 ตุลำคม 2566 43,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

19 – 24 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

20 – 25 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

21 – 26 ตุลำคม 2566 42,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 

24 – 29 ตุลำคม 2566 38,999  บำท / ท่ำน 9,500  บำท / ท่ำน 24,999  บำท / ท่ำน 
 
 
 

 
 

1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้ (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
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2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจรงิก่อนการเดินทาง **รำคำทัวรนี์เ้ช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที ่16 ม.ค. 66  

3. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเด่ียว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบรษิัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า หรือ หากตอ้งการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นห้อง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสรมิฟกูที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่ำอำหำร ตามที่ระบไุวใ้นรายการ และ น า้ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด  
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไุวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เคร่ืองได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุม้ครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายตุัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในกำรเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสรจ็ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์
 
 
 

1. ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทกุประเภท 
2. ค่าด าเนินการคดักรองตรวจหาเชือ้ RT-PCR ตอ้งตรวจก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทยอย่างนอ้ย 72 ชั่วโมง 
3. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
4. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด,์ คนขับรถ รวม 1,500 บำทต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกับผู้ใหญ่) 
5. ค่ำภำษีมลูค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงิน จะตอ้งบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 
และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจรงิทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบรษิัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั  

6. ค่ำวีซ่ำญ่ีปุ่ นส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
7. ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีทีส่ำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
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   ** ก่อนท ำกำรจองทัวรท์กุครัง้ กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทกุบรรทัด 

เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลัก **      
 


