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GOAL JAPAN GRAND KYOTO INE KOBE 
6 วนั 3 คนื 

สายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์BY JL 



-สดุฟินกบับฟุเฟ่ตอ์าหารของโรงแรม พรอ้มชมววิสวยๆ  
สไตลโ์รงแรมหรหูรา ของOTSU PRINCE HOTEL   
-ผอ่นคลายแชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิAMANOHASHIDATE HOTEL   
-สุดคุ ้มพ ักโรงแรมใกล้แหล่งช้อปป้ิงโอซาก้า SARASA NUMBA 
HOTEL   
 

ก ำหนดกำรเดินทำง    20 – 25  มีนำคม / 27 มีนำคม – 1 เมษำยน 2562  

 
 
 

 19.30 น.          กรุป๊ทวัรพ์ร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศสวุรรณภมิู อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ประต ู
2 แถว R เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน เจแปนแอรไ์ลน์ 
เจา้หน้าทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร เชค็อนิและสมัภาระในการเดนิทาง  

วนัท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทียบเท่ำ เช้ำ เท่ียง เยน็ 
1 กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ   - - -  

2 สนำมบินคนัไซ – อำรำชิยำมำ่  –ป่ำไผ ่ – นัง่รถไฟซำกำโน่ 
 

- 

  

OTSU PRINCE HOTEL  
หรอืเทียบเท่ำ 

3 เมืองอิเนะ – หมู่บำ้นชำวประมงอิเนะ – ล่องเรอืชมอ่ำวอิเนะ –  
นัง่กระเช้ำอำมำโนะฮำชิดำเตะ – ออนเซน็ 

   AMANOHASHIDATE 
HOTEL  หรอืเทียบเท่ำ 

4 เมืองโกเบ – ฮำรเ์บอรแ์ลนด ์–โกเบ พอรต์ทำวเวอร ์–  
อำริมะ ออนเซน็  – ชินไซบำชิ ช้อปป้ิง  
 

 -  SARASA NUMBA HOTEL  
หรอืเทียบเท่ำ 

5 วดัโทไดจิ –  ริงคเุอ้ำตเ์ลท็ – อิออน ช้อปป้ิง - สนำมบินคนัไซ  
  

 

6  สนำมบินคนัไซ– กรงุเทพ -    

วนัท่ี 1 กรงุเทพฯ – สนำมบินคนัไซ   - - - 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 22.55 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญ่ีปุ่ นโดย สำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี JL 728 
 

06.15 น.  เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากร 

  น าท่านชม สวนป่ำไผ่(Bamboo Groves)ที่ตัง้อยู่ที่อาราชยิาม่าในเกยีวโตนัน้นับเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีด่งัมากๆของทีน่ี่ เชื่อว่าถา้พูดถงึป่าไผ่ปุ๊ บต้องนึกถงึทีน่ี่เป็นอนัดบัแรก
แน่นอน ถ้าคนที่ชื่นชอบวธิชีวีติเรยีบง่ายและยงัชอบเดนิเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆต้องไม่
พลาดอย่างเดด็ขาด เพราะที่ป่าไผ่แห่งนี้จะมเีสน้ทางเลก็ๆที่รายล้อมไปดว้ยป่าไผ่ทีสุ่ดสุดลูกหู
ลูกตาเดนิทกีลิน่ไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาดวนัที่แดดรอ้นๆมาที่ยงัไม่รอ้นมากเท่าไหร่ น่าจะ
เป็นเพราะปรมิาณไผ่อกีทัง้ยงัความสูงทีช่่วยกนัเรื่องความรอ้นไปไดม้าก ถ้าไม่อยากเดนิกย็งัมี
บรกิารรถลากแบบโบราณๆให้ได้ลองนัง่กนัเพลนิๆอีกด้วย นอกจากนี้ยงัจะมรีา้นขายของที่
ระลกึทีเ่น้นสนิคา้ทีท่ าจากตน้ไผ่และของทอ้งถิน่เป็นหลกัไม่ว่าจะเป็น ตะกรา้ไมไ้ผ่ , ถ้วย, กล่อง
ใส่ของ หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช้อ็ปป้ิงกนัเบาๆเป็นของฝากอกีดว้ย 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำรำชิเซท็ 
 
 
 
 

วนัท่ี 2 สนำมบินคนัไซ – อำรำชิยำม่ำ  –ป่ำไผ ่ – นัง่รถไฟซำกำโน่ - เท่ียง เยน็ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าท่าน นัง่รถไฟซำกำโน่  (The Sagano Romantic Railway) ขบวนรถไฟที่ดงัมากๆจน
ได้รบัการขนานนามกบัความฟินว่า รถไฟสายโรแมนติค หรอืในชื่อภาษาญี่ปุ่ นที่คนท้องถิ่น
ทัว่ๆไปเรยีกว่า ซากาโน่ โทรอคโค่ (Sagano Torokko) เชื่อว่าไดย้นิชื่อปุ๊ บโดยเฉพาะฉายานี่ก็
น่าจะบอกได้แลว้ว่าความงามต้องสบิเตม็สบิสมกบัฉายาทีไ่ดร้บัการขนานนามมาแน่นอน สิง่ที่
ถอืว่าเป็นเสน่หท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์มากๆของรถไฟขบวนนี้กม็าจากการทีเ่ป็นรถไฟแบบโบราณที่
หาได้ยากมากๆแล้วในญี่ปุ่ น คดิดูว่าถ้าระหว่างรถไฟวิง่แล้วผ่านภูเขาช้าๆรบัลมเยน็ๆด้าน
นอก  ไดด้ไูดช้มววิแบบเรยีลๆจะยิง่เทพแค่ไหน 
เส้นทางที่รถไฟขบวนนี้จะเดนิทางพาทวัร์พาชมก็จะเริม่ต้นที่อาราชยิาม่า (Arashiyama) ไป
จนถึง คาเมโอกะ (Kameoka)ใช้เวลาประมาณ 25 นาที บรรยากาศตลอดระยะทางกว่า 7 
กโิลเมตร โดยนักท่องเที่ยวต่างๆจะสามารถชมววิทวิทศัน์งามๆรวมถึงสถานที่ต่างๆที่ตัง้อยู่
เรยีบแมน่ ้าโฮซุกาว่า (Hozugawa River)พรอ้มๆไปกบัหุบเขาสลบัซบัซอ้นและบา้นเรอืนชนบท
ของเมอืงคาเมโอกะทีว่วิดเีว่อร ์ช่วงทีเ่รยีกไดว้่าพคีสุดๆกจ็ะเป็นในช่วงฤดใูบไมร้่วงทีเ่ริม่ตัง้แต่
กลางเดอืนพฤศจกิายนถงึต้นเดอืนธนัวาคม ที่นอกจากอากาศจะดงีามแล้วยงัจะได้เหน็ใบไม้
เหลอืงๆสิม้ๆแดงๆที่พาใหภู้เขาต่างๆมสีสีนีสวยงามแปลกตามากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ เพยีงแต่
ใครที่อยากมาช่วงหน้าหนาวอาจจะจะต้องเสียใจด้วย เพราะรถไฟซากาโน่เนี่ยจะไม่เปิด
ใหบ้รกิารช่วงฤดูหนาวประมาณช่วงตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวาคมถงึปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์บอกเลย
ว่าสายชลิลส์ายธรรมชาตไิมค่วรพลาดดว้ยประการทัง้ปวง 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  OTSU PRINCE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้ำ             รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

เมืองอิเนะ (Ine-cho) เป็นเมอืงเลก็ๆ ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเกยีวโต มปีระชากร 2,500 
คน เลียบแนวเส้นโค้งที่ทอดยาวของอ่าวอิเนะ ( Ine Bay) ซึ่งเรยีงรายไปด้วยบ้านลกัษณะ
แปลกตาทีเ่รยีกว่า “ฟุนายะ” (Funaya) โดยชัน้ล่างเป็นท่าจอดเรอื ส่วนชัน้บนเป็นที่อยู่อาศยั 
เป็นลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิในท้องถิน่ เพื่อให้สามารถออกเรอืจากบ้านไปหา
ปลาได้สะดวกรวดเรว็ เพราะเมอืงนี้มอุีตสาหกรรมการประมงที่เฟ่ืองฟู ที่เมอืงอิเนะแห่งนี้ 

วนัท่ี 3 เมืองอิเนะ – หมู่บ้ำนชำวประมงอิเนะ – ล่องเรือชมอ่ำวอิเนะ –  
นัง่กระเช้ำอำมำโนะฮำชิดำเตะ 

เช้ำ เท่ียง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/category/area/kansai/kyoto/western-kyoto/arashiyama/


นักท่องเทีย่วสามารถทีจ่ะพกัแรมในฟุนายะนี้ พรอ้มเพลดิเพลนิกบัอาหารทะเลสดๆ ทีจ่บัไดใ้น
อ่าวอเินะ โดยเดนิทางจากเกยีวโตโดยรถไฟและบสัเป็นเวลาราว 3 ชัว่โมง 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
น าท่านเดนิทางสู่ อิเนะ(Ine-Cho) เป็นหมู่บา้นชาวประมงอนุรกัษ์ทีห่ลงเหลอืยูเ่พยีงไมก่ี่  แห่ง
ของประเทศญีปุ่่ น อยูท่างตอนเหนือของเมอืงเกยีวโต แต่ทีน่ี่นัน้มจีดุเด่นเฉพาะตวัแตกต่างจาก
ทีอ่ื่นๆ คอืจะมกีารท าบา้นยื่นออกไปในน ้าแลว้มชี่องจอดเรอือยูภ่ายในบา้น เหมอืนๆกบัทีเ่รา
เหน็ตามเมอืงในยุโรปเช่น เมอืงเวนิส ประเทศอติาล ีตัง้อยูร่มิอ่าวอเินะ(Ine Bay) ซึง่จะสรา้งอยู่
ตดิกนัเรยีงตลอดแนวยาวของชายฝัง่เกดิเป็นทศันียภาพทีส่วยงามแปลกตาไมเ่หมอืนกบัทีใ่ดๆ
ในญีปุ่่ น โดยบา้นแบบนี้เรยีกว่า ฟูนะยะ(Funaya) 
หมู่บา้นอเินะในปัจจุบนัเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าหรบัเชิง่วฒันธรรมทีใ่หน้ักท่องเทีย่วไดส้ าผสักบั
วถิชีวีติของชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แต่การตกปลา การปลูกขา้ว และอื่นๆ รวมทัง้ยงัขึน้ชื่อ
ด้านอาหารทะเลสดใหม่ด้วยในอดตี อเินะ(Ine)เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เจรญิและคกึคกัมาก
ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในภูมภิาค ซึง่ในสมยัก่อนญี่ปุ่ นมหีมูบ่า้นชาวประมงแบบนี้อยูท่ ัว่ไป แต่เมือ่ความ
เจรญิเข้าถึงหมู่บ้านเหล่านัน้ก็ค่อยๆเปลี่ยนไป ภายในบรเิวณบ้านฟูนะยะจะเป็นเพียงพื้นที่
แคบๆ ระหว่างเชงิเขากบัทะเล บางช่วงกวา้งเพยีง 12 เมตรท าใหต้้องมกีารใชง้านพืน้ทีอ่ยา่งดี
ทีสุ่ดจงึตอ้งสรา้งบา้นขึน้มาบนทะเล และมเีรอืเป็นวธิกีารเดนิทางหลกัในอดตี 
จากนัน้ ล่องเรือชมอ่ำวอิเนะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรอืล านี้จะพานักท่องเที่ยว
วนรอบอ่าวอเินะซึง่รายลอ้มไปดว้ยบา้นแบบฟุนายะโดยใชเ้วลา 30 นาท ีใหน้กัท่องเทีย่วไดช้ม
ภูมทิศัน์ของหมู่บา้นลอยน ้าแห่งนี้ทีดู่สวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมื่อมองจากบนบก และ
ยงัจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการใหอ้าหารกบัฝงูนกนางนวลทีบ่นิแวะเวยีนมาทีเ่รอือกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางสู่ อำมำโนะฮำชิดำเตะ หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์(bridge 
in heaven) เนื่องจากเป็นจุดชมววิที่ตดิ 1 ใน 3 ของววิชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุ่ น มองเห็น
อ่าวมยิาสึ ยาวกว่า 3 กิโลเมตร ที่ม ีลกัษณะเป็นสนัทรายคดเคี้ยวเชื่อมต่อกัน ส่วนมุมที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุด คือบรเิวณจุดชมวิวของภูเขาทัง้ 2 ฝัง่ ซึ่งได้รบัการยอมรบัมานานหลาย
ศตวรรษว่าเป็นจดุทีส่วยทีสุ่ด จุดชมววิทีต่ดิอนัดบัสวยทีสุ่ด 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่ น ไดแ้ก่ 1.
อ่าวมะทสึชิม่า เมอืงเซ็นได จ.มิยาง ิ2.เกาะมิยะ  จมิ่า จ.ฮิโระชิม่า 3.อะมาโนะ ฮาชิดาเตะ 
เมอืงเกยีวโต สะพานน้ีมคีวามยาวประมาณ 3.6 กโิลเมตร ภูมปิระเทศทีห่าพบไดย้าก คอื มตี้น
สนขนาดเลก็ใหญ่ราว 8,000 ต้นขึน้อยู่เรยีงราย ลกัษณะทางธรรมชาตทิี่ใชเ้วลาสรา้งหลายพนั
ปีแห่งนี้เป็นความมหศัจรรยข์องธรรมชาติที่ควรค่าแก่การชื่นชม ด้วยทวิสนรมิหาดทรายตดั
ผ่านอ่าวมยิาซบึนคาบสมทุรทงัโกะทางตอนเหนือของเกยีวโต 
น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม AMANOHASHIDATE HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 



ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น ำท่ำนอำบน ้ำแร่สปำรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆท่ีเรียกว่ำ“ออนเซน็”เพ่ือสขุภำพและ
ผิวพรรณท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
      

เช้ำ          รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

โกเบ(Kobe )เป็นชื่อเมืองหลวงของจังหวัดเฮียวโงะ(Hyogo) เป็นเมืองท่า การค้าและ 

อุตสาหรกรรมทีส่ าคญัเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น ท าใหม้คีวามหลากหลายของเชือ้ชาตแิละวัฒนธรรม
ของผูค้นทีม่ารวมกนัอยู่ทีน่ี่ โกเบจงึเป็นอกีเมอืงหนึ่งทีม่คีวามพเิศษทีเ่กดิจากการผสมผสานนี้ 
ไม่เหมือนที่อื่นๆ และแม้ว่าจะเพิ่งประสบกับเหตุแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็
สามารถกลบัมากา้วหน้า และรุง่เรอืงภายในเวลาอนัรวดเรว็ 
โกเบเป็นเมอืงที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ชาวญี่ปุ่ นและชาวต่างชาต ิไม่ใช่แค่จาก
การหลอมรวมวัฒนธรรมเท่านัน้ แต่ยังมีสภาพภูมิประเทศที่น่าสนใจมากอีกด้วย เช่น มี
ดา้นหน้าที่ตดิทะเลกวา้งใหญ่และด้านหลงัทีเ่ป็นเทอืกเขาสูง ท าใหม้แีหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงาม
มากมาย 

ย่ำนโกเบฮำร์เบอร์แลนด์(Kobe Harborland) ตัง้อยู่ที่บรเิวณท่าเรอืโกเบ นับเป็นย่านที่
รวมทัง้แหล่งชอ็ปป้ิงและความบนัเทงิทีห่ลากหลายที่โด่งดงัมากๆของเมอืงแห่งนี้เลย เรยีกได้
ว่าสามารถชอ็ปป้ิงแบบชลิๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมทีัง้รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวน
สนุก ซึง่เป็นจดุนดัพบที่นิยมของชาวเมอืง ช่วงช่วงเยน็จะยิง่คนเยอะเพราะบรรยากาศยา่นน้ีน่า
เดนิมากเวอร ์โดยสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมิน ้าเพื่อชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสคิ ของ
ไฟจากตะเกียงน ้ามนั นอกจากนี้ยงัมโีรงภาพยนตร ์และรา้นอาหารตัง้อยู่ในบรเิวณโกดงัอิฐ
โบราณทีร่โีนเวทมาจากสมยัศตวรรษที่ 19 อกีดว้ย บอกเลยว่าถา้อยากชอ็ปป้ิงหนักทีน่ี่กม็คีรบ 
เนื่องจากไม่เพยีงมรีา้นค้าเรยีงรายเต็มสองข้างทางเท่านัน้ หากบรเิวณนี้มหี้างใหญ่ๆ 2 ห้าง 
ไม่ว่าจะเป็นห้ำง Umie Mosaic ตัง้อยูร่มิน ้า ภายในมรีา้นคา้เลก็ๆขายเสือ้ผา้ และรา้นอาหารที่
สามารถเหน็ท่าเรอืโกเบได้อย่างชดัเจน นอกจากนี้ยงัมสีวนสนุกเลก็ๆสามารถขึน้ไปชมววิบน
ชงิชา้สวรรคท์ีต่ ัง้อยู่หลงัอาคารหา้งโมเสค และห้ำง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้ง
รา้นต่างๆ เช่น Hankyu, รา้นอเิลคทรอนิกส์Sofmap, รา้นอุปกรณ์กฬีาและเอ้าท์เลตจ าหน่าย
เสือ้ผา้เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

เท่ียง    รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร โกเบสเตก็ 

วนัท่ี 4 เมืองโกเบ – ฮำรเ์บอรแ์ลนด ์–โกเบ พอรต์ทำวเวอร ์–  
อำริมะ ออนเซน็ – ชินไซบำชิ ช้อปป้ิง  

เช้ำ เท่ียง เยน็ 



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ อำริมะออนเซน็ Arima Onsen เป็นแหล่งแช่น ้าแร่ออนเซนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน
ญี่ปุ่ น อยู่ในเขตเมอืงโกเบ จงัหวดัเฮยีวโงะ เชื่อว่าน ้าแร่ของที่นี่มคีุณสมบตัชิ่วยบ าบดัรกัษา 
โรคภยัต่างๆ ไดห้ลากหลาย เพราะว่ามแีร่ธาตุมากมาย ซึ่งนอกจากอารมิะจะมจีุดแช่น ้าแร่ทัง้
แช่ตวั แช่เทา้ หรอืส าหรบัดื่มอยู่หลายจุดแลว้ กย็งัมวีดัเก่าแก่ รวมถงึสวนสวยๆ เหมาะส าหรบั
เดินเล่นในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย อารมิะออนเซ็นถือเป็นเมอืงแสนสงบที่ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครยีดทัง้ร่างกายและจิตใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทีเดียว ท าให้มีผู้มา
เยอืน Arima Onsen แห่งนี้ถงึปีละกว่า 1.6 ลา้นคน 
จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนมินำมิ  นัมบะ (Minami Namba) และย่ำนชินไซบำชิ
(Shinsaibashi) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของเมอืงโอซาก้า (Osaka) เรยีกได้ว่าเป็นย่านยอดสุดฮอต
ของเหล่านักท่องเทีย่วเลยกว็่าได ้บอกเลยว่าถ้ามาโอซาก้าแลว้ไม่มาเทีย่วย่านนี้ถอืว่ามาไม่ถงึ 
เนื่องจากเป็นย่านศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงโอซาก้าและภูมภิาคคนัไซท ีแถม
ยงัมแีลนดม์ารก์ของเมอืงอย่างเจา้ป้ายกลูลโิกะอยู่ทีย่่านนี้อกีดว้ย โดยจะมหีลายช้อปป้ิงสตรที
รวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ(Namba) และสถานีรถไฟชินไซบาชิ(Shinsaibashi 
Station) เป็นรวบรวมแหล่งบนัเทงิต่างๆ รา้นอาหาร และห้างสรรพสนิคา้มากมายให้ไดเ้ลอืกช๊
อปกนัอยา่งจใุจ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำ่                 รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ป้ิงย่ำงสไตลญ่ี์ปุ่ น 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marumura.com/travel/?id=4438
https://www.marumura.com/travel/?id=4438
https://www.marumura.com/travel/?id=4438
https://www.marumura.com/travel/?id=4438
https://www.marumura.com/travel/?id=4438


น ำท่ำนสู่ท่ีพกั โรงแรม  SARASA NUMBA HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ            รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

จากนัน้น าท่าน วดัโทไดจิ(Todaiji) มชีื่อเรยีกหลายๆชื่อที่คนทัว่ไปมกัจะเรยีกขานกนัทัง้ วดั
หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรอื ไดบุตสึ(Daibutsu of Nara) ไม่ได้เป็นแค่วดัดังของจงัหวดั
นาราเท่านัน้ บอกไดเ้ลยว่าวดันี้นัน้ชื่อเสยีงความโด่งดงันี่ระดบัประเทศญีปุ่่ นเลย นบัเป็นหนึ่งใน
วดัทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดและมคีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเทศญี่ปุ่ นอย่างมากกว็่าได้ 
จดุที่มาแลว้ต้องมาชมใหไ้ดน้ัน่กเ็ป็น อาคารหลกัของวดัแห่งนี้นัน่เอง บอกเลยว่าอาคารไมห้ลงั
นี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าได้รบัการยอมรบัว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกทีเดียวเชยีว ซึ่งที่
เหน็ๆในปัจจุบนัที่ว่าใหญ่แล้วหากจรงิๆแล้วอาคารหลงันี้มขีนาดเพยีงแค่ 2 ใน 3 ของอาคาร
ดัง้เดมิเท่านัน้เองนะเออ นี่นึกภาพตามว่าถ้ามขีนาดเท่าของเดมิจะยิง่ใหญ่อลงัการงานสรา้ง
ขนาดไหน สิง่สิง่หนึ่งทีส่ าคญัมากๆไมแ่พก้นัและยงัเป็นทีเ่คารพอยา่งมากส าหรบัชาวญีปุ่่ นนัน่ก็
คอื หลวงพ่อโตหรอื ไดบุตสเึดนทีป่ระดษิฐานดา้นในอาคารหลกันี่แหล่ะ ซึง่กเ็รยีกไดว้่ามขีนาด
ทีใ่หญ่มากทีสุ่ดของญี่ปุ่ นเลย มคีวามสูงมากถงึ 15 เมตรรบัรองว่าเหน็ของจรงินี่ตอ้งตกตะลงึใน
ความใหญ่โตของหลวงพ่อโตกนัแน่ๆ 

          เท่ียง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บฟุเฟ่ตข์ำปยูกัษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 5 วดัโทไดจิ –  ริงคเุอ้ำตเ์ลท็ – อิออน ช้อปป้ิง – สนำมบินคนัไซ เช้ำ - - 



น าท่าน ริงคุเอำท์เล็ท เซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ นตะวันตก ฝัง่ตรงข้ามท่าอากาศยาน
นานาชาตคินัไซ มสีนิคา้เเบรนดด์งัทัง้ในประเทศแและต่างประเทศ, รา้นกฬีายอดนิยมกว่า 210 
ร้าน ทัง้เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ , เสื้อผ้าชายไปจนถึงเสื้อผ้าเด็ก , ของใช้ประจ าวัน 
บรรยากาศสบายๆ ช็อปป้ิงได้อย่างหรูหราในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ยงัมสีิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ดต่ีอเหล่าคุณแม่อย่าง รถเขน็เดก็ให้ยืมและห้องให้นม และรองรบัผู้พกิาร ส่วนที่จอด
รถสามารถรองรบัได ้2,900 คนั มรีถชตัเติ้ลบสัจากท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซบรกิารทุกวนั 
(เทีย่วเดยีว ผูใ้หญ่ 200 เยน, เดก็เลก็ 100 เยน) 
น าท่านสู่ อิออนมอลล์ ตัง้อยู่ใกล้ๆกบัสนามบนินานาชาตคินัไซความที่ใกล้กบัสนามบนิ
หลกัที่ท าใหก้ลายมาเป็นขวญัใจของเหล่านักท่องเที่ยวอย่างมาก เรยีกไดว้่าขาดเหลอือะไร
สามารถแวะมาซือ้ทีน่ี่นัน้มขีองมใีหเ้ลอืกโดยมรีา้นคา้ต่างๆมากถงึ 150 รา้น ภายในตกแต่ง
ในรปูแบบทีท่นัสมยัสไตลญ์ี่ปุ่ น สนิคา้หลกัๆที่มใีหเ้ลอืกเยอะกแ็นวเสือ้ผา้แฟชัน่ อาหารสด
ใหม ่และอุปกรณ์ภายในบา้นแบบว่าถา้ลมืเอาอะไรจากเมอืงไทยมากม็าแวะซือ้ไดท้ีน่ี่สะดวก
สุดแลว้ 
  
 
 
 
 
 
 

ค ำ่   อิสระรบัประทำนอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั 
   น าท่านเดนิทางสู่สนำมบินคนัไซ 

  

 
    00.50 น.          ออกเดนิทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินเจแปนแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่JL 727 
     05.00 น.            เดนิทางถงึ ท่ำอำกำศยำนดอนเมืองกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 6 สนำมบินคนัไซ– กรงุเทพ   - - - 



 
 

 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผูใ้หญ่ 
1 ผู้ใหญ่+1 เดก็มี

เตียง 
เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

มีนำคม 2562 54,900 51,900 51,900 48,900 8,900 

รำคำไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 34,900 31,900 31,900 28,900 - 

รำคำเดก็ทำรก อำย ุต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหต ุ    กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ต้องมีผูเ้ดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุป๊ หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 



 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 

 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสาย
การบินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 23 กก. 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI บนรถ 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลา
ท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 
***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั
ฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ 
ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระ
ในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+
สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตราานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 



** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่ใน
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
 
 
 

 
 
 

 


