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เท่ียวสุดคุม้เจาะลึกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบเต็มอ่ิม 

ชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตและความงดงามของศิลปะญีปุ่่น 

ชมวิวเมืองโกเบท่ีตดิ 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดในญีปุ่่น และชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

 

 เมนูชาบูชาบู

ญี่ปุ่น 

 บุฟเฟ่ตอ์าหาร

ทะเล 

 

11 – 15, 26 – 30 พฤษภาคม 2561 

      ราคา 31,900.- 

  

XJ 610 DMK – KIX  14.50 – 22.40 

XJ 611 KIX – DMK  00.10 – 04.00 

วนัที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLVUE GARDEN HOTEL KANSAI  

AIRPORT HOTEL หรือเทียบเทา่ 

2 
สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคจู ิ– 

ศาลเจา้ฟูชิร ิอินาริ – ยา่นชินไซบาชิ – โอซากา้    

- 
SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

3 
โอซากา้ – อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม 

ยนิูเวอรแ์ซล สตดูิโอ (ไมร่วมค่าเดินทาง)  

- - 
SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

4 

โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรูป) – สะพานอาคาชิไคเคียว 

(ถา่ยรูป) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– นั่งกระเชา้ชมวิวเมืองโกเบ –  

รินกุ เอา้ทเ์ล็ต – สนามบินคนัไซ 

  

-  

5 สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
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11.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก

ใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเคร่ืองบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

14.50 ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 610 

22.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก คนัไซ ณ BELLVUE GARDEN HOTEL 

KANSAI  AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น ...เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา 

ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มีระเบยีงไมท้ีส่รา้ง

ยืน่ออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสุดตา 

จากนัน้ชม ปราสาททองคินคาคจิู (GOLDEN PAVILION)  เดมินัน้เป็นสถานทีพ่กัตากอากาศของ 

โชกุนโยชิมสิึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผู้โด่งดงั มาจากการ์ตูนเรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง 

ปราสาทนี้ สรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลงัจากที่ได้  ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้ถอด

แบบจ าลองโครงสรา้งจากของจรงิในยุคศตวรรษที่  14 ตวัอาคารม ี 3 ชัน้ ตวัเรอืนเป็นสทีองจาก  

ทองค าเปลว  จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้กค็อื รปูหล่อนกฟีนิกซบ์นยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมี

ล าธารใสสะอาดท าให้เกดิภาพสะท้อนผวิน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบรเิวณปราสาทนัน้มี

สวนญีปุ่่ นจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 คนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคจิู – ศาลเจ้าฟชิูริ อินาริ – ย่านชินไซบาชิ 

– โอซาก้า 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรอื ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชีือ้เสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินารวิ่า 30,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สร้างขึ้นจากความ

ร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิง้จอกซึง่เชื่อกนัว่าเป็นฑตูส่งสารของเทพเจา้แห่งการ

เกบ็เกี่ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตู ญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่า หมื่นคู่ซุม้ประตู 

ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาค

ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกิจทีป่ระสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ทีเ่รา

ท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย อุดง้จิง้จอก หรอื 

คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไมไ่ดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส  

จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ...น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายใน

ย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภท

หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ยา่นน้ีถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่ง

ของโอซาก้า อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นค้า

จะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่ง

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายาม

สรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของ

ย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้

ท่านเลอืกหาซือ้ของตอ้งใจนานาชนิด อาท ิเครื่องส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า 

ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง)  

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านช้อปป้ิงช่ือดงัมากมาย 

DAY 3 โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ ==> ผูใ้หญ่

ท่านละ 2,700.- บาท เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
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ย่านอเุมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารูจ้กักนัเป็นอย่างด ีศูนยร์วมแฟชัน่ที่

ก าลงัอนิเทรนด์ แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้

ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร ร้านเกมปาจงิโกะ ผบั บาร ์นับได้ว่ามาที่เดยีวก็เต็มอิ่มเลย

ทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิง่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทงิ โรงละคร

เมอืงใหม่ ท าให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน ้าชาเปิด

บรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  เดก็ต า่กว่า 

12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุง่หน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ทีสุ่ดในโลกพืน้ทีก่ว่า 

100,000 ตารางเมตร ที่มขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่าย

แห่งนี้  เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานทีน่่าสนใจ อาท ิฉากจ าลองของ

นิวยอรค์ T23D ภาพยนตรส์ามมติ ิในฉากภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร ์ซึง่ท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่

ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอพรอ้มชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่านจะประทบัใจใช้งบสรา้งกว่า 400 

ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายท าจากเรื่อง ET, ฉากจ าลองของเมอืงซาน ฟรานซสิ

โกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถที่ใชแ้สดงในภาพยนตรท์ี่

สมจรงิเหมอืนขบัรถทีโ่ลดโผนเทีย่วกนัต่อ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิโกทีม่ไีฟไหมจ้รงิเหมอืน

อยูใ่นเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตรเ์รือ่งจรูาสสคิพารค์ การแสดงและยอ้นยุคสตัวด์กึด าบรรพท์ี่

มไีดโนเสารท์เีรก็ซต์ามไล่ล่าในความมดื, ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตื่นเต้นยามค ่าคนื

, ล่องเรอืพรอ้มสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาขา้งล าเรอืในขณะล่องฉากตามลา้งตามล่า

ในวอเตอร ์เวลิด,์ ฉากคาวบอย, ฉากสตัน้โชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรูท้ีใ่ชป้ระกอบฉาก

ในภาพยนตร์ อาท ิสุนัขจากเรื่องบโีธเฟ่นลงิและนกทัง้หมดนี้จะสร้างความบนัเทงิกบัท่านโดยไม่

ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมรกิา หรอืเลอืกจะสนุกกบัสนู๊ปป้ี สตูดโิอ (SNOOPY STUDIOS) 

เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด พรอ้มพบกบัสนู๊ปป้ี และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอแนะน า

เครื่องเล่นยอดฮติ THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กบั

เครื่องเล่น ตวัแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัดว้ยตวัเองกบั

เบือ้งหลงัฉากทีต่ื่นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หา้มพลาดกบัเครื่องเล่นชนิด

ใหม่ส าหรบับรรดาสาวกใหไ้ด้เข้าไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ

กบั สวนสนุกแฮรร์ี่พอตเตอร์ หรอื WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิด

ใหบ้รกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า 45,000 ล้านเยน หรอืราว 16,000 ลา้นบาท  เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 
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เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกบัเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจาก

สถานทีจ่รงิในภาพยนตร ์อาท ิหมู่บ้านฮอกสมี์้ด (HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลก

ประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็รา้นไมก้วาดสามอนั , ปราสาทฮอก

วอตส ์(HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้หอ้งเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึ

ห้องเรยีนป้องกนัศาสตร์มดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั ห้องท างานของศาสตราจารย์ดมัเบลิดอร ์ภาพ

พอรเ์ทรตเคลื่อนไหวได้, พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าคร ่าครกึบั

หน้าที่ส าคญัในการคดัเลอืกบา้นให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด , รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN 

JOURNEY RIDE), เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ต ่าทีอ่าสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผ่าน

กระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุด

หรรษาพีแ่ฝดวสีลยี ์เป็นตน้  

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั โอซาก้า ณ SHIN OSAKA ESAKA TOKYU 

REI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง)  

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรปู) เป็นปราสาทที่อลงัการและยิง่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซาก้าซึ่งโอบลอ้มด้วยก าแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่ น

ในสมยัโบราณกว่าหมืน่คนเพื่อระดมสรา้งเสรจ็สิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ย่างประณีตงดงามและ

มหศัจรรยย์ิง่ ชมความงามพร้อมบนัทึกภาพเป็นที่ระลกึ สรา้งโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลกัษณ์อันโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยก าแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณตีงดงามมาก 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรูป) ซึ่งเป็นสะพาน

แขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปี

ก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทีอ่าศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝัง่สญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้อง

อบัปางลง ท าให้มผีู้เสยีชวีติทัง้เดก็และผู้ใหญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญี่ปุ่ นขณะนัน้จงึได้ทุ่ม

งบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยล้านเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้งสะพานแขวนที่ยาวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้ขึน้ โดย

DAY 4 โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรปู) – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรปู) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์–  

– นัง่กระเช้าชมวิวเมืองโกเบ – รินก ุเอ้าทเ์ลต็ – สนามบินคนัไซ 
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ได้รบัการยอมรบัและชื่นชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชัน้เยี่ยมของมนุษย์ที่เป็นรองแค่

เพยีงการสรา้งยานอวกาศขึน้ไปส ารวจนอกโลกดว้ยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 

เมตร ใชส้ายเคเบลิทีข่งึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้

รวมความยาวของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

จากนัน้น าท่านเที่ยวชม ฮารเ์บอรแ์ลนด์ เป็นพื้นที่รมิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลที่มี

ทศันียภาพงดงาม ตลอดเวิง้อ่าวรปูตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ทีด่งึดูดใหเ้ขา้ไปมากมาย 

อาทเิช่น อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์สวนสนุกและท่าเรอืล่อง

แมน่ ้า Concerto อนัหรหูรา ใหท้่าน ไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล) 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ เพื่อชมววิเมืองโกเบ ววิทีไ่ดช้ื่อว่าตดิ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่ น เป็นส่วนหนึ่งของภูเขารอ็คโก พรอ้มกบัชมววิทวิทศัน์อนังดงามของตวัเมอืงโกเบและอ่าวโอ

ซาก้าแบบพาโนราม่า ถ้าโชคดใีนวนัที่ฟ้าเปิดท่านจะสามารถมองเห็นน ้าตกนูโนบกิิได้จากบน

กระเช้าไฟฟ้า ด้านบนม ีสวนสมุนไพรนูโนบิกิ NUNOBIKI HERB GARDEN ทีใ่หญ่ที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ่ น สมุนไพรนานาชนิดกว่า 75,000 พนัธุ์ ตกแต่งตามสไตล์ยุโรปหรอืเรยีกอีกชื่อว่า 

สวิสเซอรแ์ลนดญ่ี์ปุ่ น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รินก ุเอ้าทเ์ลต็ ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ดงัเกอืบ 200 

แบรนด ์ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO 

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสนิค้า 

INTIMATE APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรอืจะเป็นหมวด HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อาทเิช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้

เดก็ ซึง่ทุกชิน้เป็นของแทร้าคาถูกพเิศษกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ญีปุ่่ นและนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ
กลบักรงุเทพฯ 
 

 

 

 

00.10 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

DAY 5 สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง :  พฤษภาคม 2561 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

11 – 15 พ.ค. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 7,500 บาท 
26 – 30 พ.ค. 31,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 7,500 บาท 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครือ่งทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  
*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผู้ก าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
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 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทัง้หมดก่อนการจอง  

เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  
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ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึง่อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่

ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มกีารขึ้นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนท้องถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่้องไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผู้สูบ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 
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จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


