
 

 

รหัสทัวร ITV1901280 

ทัวรญี่ปุ�น โอซากา นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน 3 คืน (XJ) 
 

 

นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซากา หาง Doton Plaza ชอปปم�งชินไซบาชิ  เกียวโต  

ศาลเจาเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ�น อาราชิยามา ป�าไผ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจาฟูชิมิอินาริ  

ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด 

พิเศษ!!! ทาน BBQ YAKINIKU ไมอ้ัน !! 

พักโอซากา 3 คืน(โรงแรมทําเลดี ใกลแหลงชอปปم�ง/สถานีรถไฟ) 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานดอนเมือง  
21.30  พรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ช้ัน 3 

เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารกอนขึ้นเครื่อง 
 

วันท่ี 2 สนามบินคันไซ โอซากา – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซากา – ปราสาทโอ
ซากา - หาง Donton Plaza – ชินไซบาชิ  

00.55  นําทานเดินทางสูสนามบินคันไซ ประเทศญีปุ่�น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X 
เท่ียวบินที่ XJ612 
(คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจําหนาย/สั่งซ้ือบนเคร่ืองเทาน้ัน) 

08.40  เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ช่ัวโมง) ผานพิธีการ/
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุ�นไมอนุญาตใหนํา อาหารสด 
จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝนจะมีโทษจับและปรับ รับ
กระเป�าเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว จากน้ันนําทานข้ึนรถปรับอากาศเดินทางสู
เมืองนารา Nara เปนเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาการะยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร ช่ือNara มาจากภาษาญี่ปุ�นคําวา Narasu แปลวาทําให
แบนราบ เน่ืองจากพ้ืนท่ีของเมือง Nara ต้ังอยูบนที่ราบเมืองนารา เคยเปนเมือง
หลวงเกาของญี่ปุ�นมากอนในป ค.ศ. 710-784 (กอนเมืองหลวงจะถูกเปลี่ยนเปน
เกยีวโตในภายหลัง) มีกวางเปนสัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความ
เช่ือวากวางเปนสัตวรับใชเทพเจา ปจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้ง
เมือง ไมวาจะเปนศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม จากน้ันนําทานไปชมวัดโทได
จิ Todaiji (ไมรวมคาเขา 550เยน)ความหมายตามตัวอักษรคือ วัดใหญแหงทิศ
ตะวันออก ต้ังอยูท่ีเมืองนารา ภูมิภาคคันไซถือเปนโบราณสถานท่ีมีความเกาแกและ
สําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศญีปุ่�นและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเท่ียวมาเยือน
มากท่ีสุดในนารา สรางขึ้นเม่ือป ค.ศ.752 ในชวงที่พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
จนถึงขดีสุด ส่ิงกอสรางที่สําคัญของวัดน้ี คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุทสึ ซึ่งเปนที่
ประดิษฐานองคหลวงพอโต (ไดบุทสึ) วากันวาเปนอาคารไมท่ีใหญที่สุดในโลก โดยมี



 

 

ความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมท่ีเห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียง
แค 2 ใน 3 ของวิหารหลังเดิมท่ีเคยถูก ไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความ
ยิ่งใหญจนไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ดานหนาบริเวณวัดจะเปนสวนกวาง 
ซึ่งจะมีกวางออกมาเดินใหนักทองเท่ียวไดถายรูปและซื้ออาหารใหกิน จนสมควรแก
เวลานําทานเดินทางไปเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญี่ปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนานกวา 
1,000 ป ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการ
ปกครองเปนอยางมาก 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ม้ือที1่) บุฟเฟ�ต BBQ Buffet 
Yakiniku 

บาย  นําทานเดินทางสู โอซากา เดินทางสู ปราสาทโอซากา เปนสัญลักษณอันโดดเดนของ
เมืองโอซากา สรางขึ้นเปนครัง้แรกบนบริเวณท่ีเคยเปนวัด Osaka Hongan-jiเม่ือ
ป ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว
ผูพยายามรวบรวมประเทศเปนครั้งแรกหอคอยประสาทหรือสวนท่ีเรียกวา 
Tenshukakuแลวเสร็จลงสองปตอมา  แตหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-
jinในปค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆาลางโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลง
ยอยยับ ตอมาไดรับการบูรณะใหมในสมัยTokugawa แตนาเสียดายท่ีในป ค.ศ.
1665 ไดถูกฟ�าฝ�าเสียหายท้ังหมด กอนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมอีกคร้ังและถูก
ประกาศใหเปนสมบัติของชาติอีกดวย ปราสาทโอซากาปจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 
สวน 8 ช้ันเคร่ืองประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพงตัวปราสาทละหลายๆสวนลง
ทองสีอรามสวยงามบนหอคอยช้ัน 8 ของ Tenshukakuทานสามารถมองเห็น
ทิวทัศนโดยรวมของเมืองโอซากาไดอยางชัดเจนในแตละปจะมีนักทองเท่ียวจากทั้ง
ในและนอกประเทศมาเยือนปละราว 1-3 ลานคน (ทัวรนําชมและถายรูปบริเวณ
ดานนอก) จากน้ันนําทานเดินทางไป Doton Plaza เปนหางสําหรับละลายเงินเยน 
พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก เชนเคร่ืองสําอาง ครีม ของใช ยาบํารุง สุขภาพ 
สบู ครีมลางหนา เคร่ืองไฟฟ�า เปนตน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
จากน้ันใหทานไดอิสระชอปปم�งยานชินไชบาชิ มีท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปน
กัน มีสินคามากมายทั้งถูกและแพง ท้ังสินคาแฟช่ันลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึง
กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและต่ืนตากับลีลาชีวิตของคน
หนุมสาวชาวโอซากาท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝم�งโตเกียว รวมท้ัง
รานอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเปนท่ีระลึกกับ จุดเดนของแตละรานคา เชน 



 

 

ปูยักษ หนาภัตตาคารขาปูยักษ และสัญลักษณเดนของยานน้ีคือ ตึกรูปเคร่ืองหมาย
การคาของกูลิโกะ ผลิตภัณฑขนมช่ือดังจากญี่ปุ�นน่ันเองหรือจะเปนรานดิสนียชอป
ผลิตภัณฑใหมๆจากดิสนีย และยานเกาแกอยางถนนโดทงบุริ ซึง่ทานสามารถลิ้ม
ลองขนม หรืออาหารขึ้นช่ือของนครโอซากาท้ังทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ เปนตน ให
ทานไดเพลิดเพลินกันตลอดทั้งวัน นอกจากน้ีในยานน้ียังมีหางสรรพสินคาใหญๆ 
และมีช่ือเสียงอยางหางไดมารู หางโซโก หรือจะเปนทากาชิมายา มีสินคามากมาย
ใหทานไดเลือกซื้อเลือกหาอีกดวย อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย อาหารคํ่าอิสระตาม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเขาท่ีพัก 

ท่ีพัก: : FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA  หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียงกัน  

กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 

  

วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเขายูนิเวอรแซลสตูดโิอ (ราคา 
3,000) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี2) 

อิสระใหทานทองเท่ียวตามอัธยาศัยเต็มวันดวยตัวทานเอง(ไกดแนะนําเสนทางให) 

>> หรือทานสามารถเลือกซื้อบัตรเขายูนิเวอรแซล สตูดิโอ เจแปน 

**กรณีส่ังซื้อกบับริษัท ราคาบัตรทานละ 3,000 บาท กรุณาส่ังซื้อพรอมจองทัวร
หรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน (ทางบริษัทจําหนายเฉพาะบัตรสวนสนุกไมรวมคา
รถไฟในการเดินทาง) 

**ทางบริษัทขออนุญาตปรบัราคาบัตรขึ้นถาเงินเยนมีการปรบัขึ้นเรท100เยน=35
บาท** 



 

 

- ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ Universal Studio Japan 

รวมสนุกทาทายกับเครือ่งเลนหลากหลายชนิดตื่นเตนระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่น
ชอบ กับโลกภาพยนตรของฮอลลิวูด  เชน Hollywood Dream  The Ride 
Backdrop ,ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเร่ือง Jurassic Park น่ังเรือเพ่ือ
พบกับความนาสะพรึงกลัวเหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ Jaw ใชทุนสรางมหาศาล
กวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ 
Spider-Man ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซนตัวการตูนสําหรับ
เด็กโซน “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลนิกับ
ตัวการตูนสุดนารักชื่อดังของญี่ปุ�น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street 
หรือเปนโซนใหม  HARRY POTTER ใหทานไดด่ืมด่ํากบับรรยากาศที่จําลองมา
จากในเร่ืองแฮร่ีพอรตเตอร และพบกับโซนใหมลาสุดที่จะเปดในวันท่ี21เมษายน 
2560 โซน Minions Park ภายในสวนสนุก Universal หามนําอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเขามาภายในสวนสนุกและสามารถซื้ออาหารไดจาก ภายในสวนสนุก 
บริเวณดานนอกตรงทางเขาสวนสนุกคือ Universal City walk Osaka เปนพ้ืนท่ี
จําหนายสินคาท่ีมีรานอาหารมากมาย 

- เลือกอิสระเท่ียวเอง ชอปปم�งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน (ไมรวมคารถไฟและไมมีรถ
บัสบริการ) ดวยการน่ังรถไฟ ทานจะไดสัมผัสประสบการณการเดินทางไปยานตางๆ
ท่ีเปนไฮไลทของโอซากายานดังที่เลือกสรรเปนสวรรคของคนชอบ กิน เท่ียว ชอป 
ไดแก 

     > ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) เปนยานชอปปم�งที่มีช่ือเสียงท่ีสุดในโอซากา 
เปนถนนคนเดินชินไซบาชิยาวประมาณ580 เมตร ตลอดเสนทางจะมีรานคาอยู
ประมาณ 180 ราน ทางฝم�งทิศใต ของถนนคนเดินของชินไซบาชิจะมีป�ายทางเขา
แถวป�ายกูลิโกะ 

      > โดทงบุริ (Dotonburi) หน่ึงในสถานบันเทิงยามค่ําคืนที่โดงดังของโอซากา 
แหลงรวมรานอาหารมากมายท่ีเปดใหบริการ 24 ช่ัวโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริม
คลองโดทงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย รวมไปถึงป�ายนักวิ่ง
กูลิโกะ (Glico Running Man s ign) และปูคานิโดราคุ (Kani Doraku 



 

 

crab  sign) ท่ีเปนสัญลักษณของเมืองโอซากาดวย 

      > สวนนัมบะ Namba Parks ออกแบบการสรางใหคลายกับหุบเขา สามารถ
น่ังพักผอนในสวนแบบธรรมชาติทามกลางภูมิทัศนเมืองใหญ มีหางสรรพสินคากวา 
120 ราน รวมท้ังโรงภาพยนตร อัฒจรรย และสวนดาดฟ�า บนชั้น 6 มีรานอาหาร
จํานวนมากเปดใหบรกิาร ไมวาจะเปน อาหารเกาหลี อาหารอิตาเลียน อาหาร
เวียดนาม และอ่ืนๆ รานคาเปดเวลา 11:00-21:00 รานอาหารเปดเวลา 11:00-
23:00 

      > ยานเด็นเด็น Den Den Town ต้ังอยูในพ้ืนท่ี Nipponbashi เปนยานขาย
สินคาอิเล็กทรอนิกส คลายกับยาน Akihabara ของโตเกียว นอกจากน้ียังมี
การตูนมังงะ อนิเมะ และคอสเพลยคาเฟ�ตตางๆรวมอยูท่ีน่ีดวย รานคาเปดเปน 2 
ชวง คือ 10:00-11:00 และ 19:00-20:00 

     > ยานชินเซไก(Shinsekai) เปนเสมือนแลนดมารกสําคัญอีกแหงหนึ่งของเมือง
โอซากา ชินเซไกแปลตรงตัววา “โลกใหม” ท่ีหมายถึงโลกใบใหมแหงโอซากา มีท้ัง
แหลงชอปปم�ง มีหอคอยซึเทนคาคุ(Tsutenkaku)ท่ีเปนเหมือนสัญลักษณของยาน
ชินเซไกน้ีต้ังอยูตรงกลางดวย จะคึกคักแบบสุดๆก็ชวงกลางคืนน่ี เต็มไปดวยรานคา
และ ผูคนมากินด่ืมกันตามรานตามๆอยางเนืองแนน บริเวณน้ียังมีถนนแคบๆท่ีเรียก
กันวา จันจัน โยโกะโช (Jan Jan Yokocho) ท่ีเปนแหลงรวมรานกินด่ืมสําหรับคน
ญี่ปุ�น เปดไฟรานเรียกแขกคึกคกั มีอาหารและขนม และกับแกลมใหลองชิมกัน
มากมายและยังมีรานขายของที่ระลีกใหเลือกชอปปم�งอีกหลายรานและท่ีน่ีจะพบเห็น
หุนคลายลิงน่ังยิ้ม ตามมุมตางๆก็คือบิลลิเคน (Billikan) หรือเทพแหงโชคลาภเปน
อีกหน่ึงสัญลักษณของยานน้ีดวย 

      >สปา เวิลด (Spa World) ศูนยรวมบอน้ําแรใหญท่ีสุดในโอซากา เปนศูนย
รวมวารีบําบัดที่ใหญที่สุดในโอซากา ต้ังอยูในยาน Shinseikai ใกลหอคอยทสึเทง
คาคุ ภายในมีบอน้ําแรธรรมชาติในท่ีรมแยกเปนโซนยุโรป โซนเอเชีย รวมท้ังสิ้น 16 
บอ มีหองซาวนา หองสปาหนิรอน นวดตัวผอนคลาย สวนน้ําซ่ึงเปดใหบริการตลอด 
24ช่ัวโมง 



 

 

**วันน้ีไมมีบริการรถบัสและอาหารกลางวันและอาหารค่ํา ** 

ท่ีพัก: FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือยานคันไซ หรือระดับ
ใกลเคียงกัน 

ถากรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ หางอิออนได 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันท่ี 4 
โอซากา – เกียวโต - อาราชิยามา – ป�าไผ - ถายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจา
เฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ยานโกเบฮารเบอรแลนด – โอ
ซากา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี3) 

นําทานเดินทางไปสู เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญี่ปุ�น ซึ่งมามีอายุยาวนาน
กวา 1,000 ป ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
การปกครองเปนอยางมาก นําทาน ชมธรรมชาติแถบอาราชิยามา  แหลงชม
ธรรมชาติในฤดูใบไมเปลี่ยนสีของเมืองเกียวโตที่โดงดังและมีช่ือเสียงอีกแหงในญี่ปุ�น
ท่ีนิยมมาทองเท่ียวเพ่ือชื่นชมกับบรรยากาศหลากสีสันสดใสของใบไมสีเขียว แดง 
เหลือง กอนท่ีจะรวงหลนจากตนไปตามฤดูกาล มีสะพานท่ีทอดขามแมน้ําโออิงาวะ 
ช่ือสะพานโทเง็ตสึเคียว มีความยาว200 เมตร ซึ่งช่ือของสะพานน้ีมีความหมายวา
สะพานท่ีมองเห็นดวงจันทรอยูขางหนา เบ้ืองลางของสะพานคือแมน้ําโออิท่ีไหลมา
จากตาน้ําในภูเขาอาราชิยามะท่ียังคงความใสสะอาดมานับต้ังแตอดีต นําทุกทาน
เดินทางชมป�าไผ ไผท่ีขึ้นอยูสองขางทางเสมือนหน่ึงเปนอุโมงคใหเดินผานถูกปลูกข้ึน
ต้ังแตสมัยเฮอันหรือกวาพันปมาแลว เพ่ือใชในการประดบัสวนและช่ืนชมความ
สวยงามและใชในการบําบัดจติใจมาแตคร้ังโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผานไปไผ
เหลาน้ีก็ยังไดรับการดูแลเปนอยางดี เม่ือเขาสูป�าไผแลว จะไดสัมผัสถึงสายลมจาก
ธรรมชาติทีก่ระทบกับใบไผ ความเขียวขจีและความสดชื่นตลอดเสนทาง เดินทางไป
ชม ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) เปนศาลเจาท่ีมีความงดงามและสถาปตยกรรม
ท่ีโดดเดนจากศาลเจาอ่ืนๆของญี่ปุ�น ถึงแมศาลเจาเฮอันจะไมไดมีประวัติความ



 

 

เปนมายาวนานหลายรอยปเหมือนศาลเจาอ่ืนๆของเกียวโต เพราะศาลเจานี้ถูกสราง
ขึ้นเน่ืองในโอกาสครบรอบป 1100 ของเมืองเกียวโตเม่ือรอยกวาปกอนเทาน้ัน โดย
สรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรด์ิโค
เมอิ (Emperor Komei) ซึ่งเปนจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต 
อาคารหลักของศาลเจาน้ี มีตนแบบมาจากอาคารเดิมท่ีอยูในพระราชวังสมัยยุคเฮ
อันซึ่งมีขนาดเล็กกวาของจริง จากน้ันนําทานสัมผัสประสบการณพิเศษ พิธีชงชาแบบ
ญี่ปุ�น ใหทานไดเรียนชงชาแบบธรรมเนียมญีปุ่�น และทานสามารถเลือกซื้อชาและ
สินคาของฝากราคาถูกไดจากที่น่ีเชน  โฟมลางหนาถานหินภูเขาไฟ โฟมชาเขียว 
โฟมขาวญี่ปุ�น หรือผลิตภัณฑจากน้ํามันมา และยาและวิตามินของญี่ปุ�นท่ีบํารุง
สุขภาพ 

เท่ียง  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 

นําทานเดินทางสูศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงที่เปนสัญลักษณ
ของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหลั่นกันบน
เสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเปนฉากของภาพยนตรเร่ือง MEMORIES OF 
GEISHAท่ีซายูริ นางเอกของเร่ืองวิ่งลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสม
ความปรารถนา จากน้ันนําทานเดินทางสู โกเบ ทานไป ยานโกเบ ฮารเบอรแลนด 
Oriental ต้ังอยูท่ีบริเวณทาเรือโกเบ นับเปนยานท่ีรวมท้ังแหลงชอปปم�งและความ
บันเทิงที่หลากหลายท่ีโดงดังมากๆของเมืองแหงน้ีประกอบดวยศูนยการคาขนาด
ใหญ โรงภาพยนตร สวนสนุก ใกลกันยังติดทะเลดวย ฮารเบอรแลนดเปนจุดเดทช่ือ
ดังของเปนทิวทัศนสดุแสนโรแมนติก นอกจากน้ียังมีจุดถายภาพมากมาย เชน โกเบ
พอรตทาวเวอร ชิงชาสวรรค โรงแรม Kobe Meriken Park ทานสามารถช็อปปم�ง
แบบชิลๆไดอยางสบายๆ เพราะมีท้ังรานกาแฟ รานอาหาร รานคา และสวนสนุก ซ่ึง
เปนจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง ทานสามารถเดินเลนตามทางเดินริมน้ําเพ่ือช่ืนชม
บรรยากาศแบบคลาสสิค มีโรงภาพยนตร และรานอาหารต้ังอยูในบริเวณโกดังอิฐ
โบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมัยศตวรรษที่ 19 อีกดวย ท่ีน่ีเหมายกับสายนักชอปดวย
เน่ืองจากไมเพียงมีรานคาเรียงรายเต็มสองขางทางเทาน้ันยังมีหางใหญๆ 2 หาง คือ 
หาง Umie Mosaic ต้ังอยูริมน้ํา ภายในมีรานคาเล็กๆขายเส้ือผา และรานอาหารท่ี
สามารถเห็นทาเรือโกเบไดอยางชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆสามารถขึ้นไป
ชมวิวบนชิงชาสวรรคท่ีต้ังอยูหลังอาคารหางโมเสค และหาง Canal Garden 



 

 

ภายในจะแบงออกเปนหางรานตางๆ เชน Hankyu, รานอิเลคทรอนิกส Sofmap, 
รานอุปกรณกีฬาและเอาทเลตจําหนายเส้ือผาเครื่องใชในครัวเรือนเปนตน (อิสระ
อาหารเย็นตามอัธยาศัยบริเวณโรงแรมมีรานราเมน รานสะดวกซื้อ) หากมีเวลาทาน
สามารถเดินไปชอปปم�งท่ีริงกุเอาทเล็ทได 

ท่ีพัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง  

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันท่ี 5 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก (ม้ือท่ี 4)  

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ 
09.50  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ613 

13.50  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

20 - 24 Jun 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

03 - 07 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

04 - 08 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

05 - 09 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

10 - 14 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 



 

 

11 - 15 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

17 - 21 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

24 - 28 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Jul 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

02 - 06 Aug 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

07 - 11 Aug 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

09 - 13 Aug 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

23 - 27 Aug 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

29 Aug - 02 Sep 
2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

06 - 10 Sep 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

13 - 17 Sep 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

20 - 24 Sep 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

26 - 30 Sep 2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

27 Sep - 01 Oct 
2019  15,888 15,888 15,888 7,000 8,500 

 

 



 

 

หมายเหตุ 

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ�น  เปนตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรบัเปลี่ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทาน
ทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีใน
โปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 
บาท กรณีอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบรกิารเพ่ิมขึ้น 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกบัสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกัน
กอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
ญี่ปุ�น)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 

- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอน
การเดินทาง 10 วัน 

2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.การชําระคาบรกิาร ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน 



 

 

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) 

กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 

การยกเลิกทัวร เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุก
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
ขางตน 

การอัพเกรดที่น่ัง สามารถอัพเกรดไดเฉพาะ Hot Seat สําหรับท่ีน่ังBusiness/Premium ต๋ัว
กรุปทัวรไมสามารถอัพท่ีน่ังได 

ท่ีน่ัง Hot Seat เปนท่ีน่ังท่ีมีพ้ืนท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนท่ีวางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มี
พ้ืนท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 

Airbus A330 (ราคา ตอเท่ียว ตอทาน) 
โซนเงียบ Quiet Zone   7 ABC  DFG  HJK ราคา 2,500 บาท 
*Forward Zone แถวทางออก Exit Seat15 HJK  2,350 บาท 
Forward Zone 16 DFG   2,350 บาท 
Forward Zone 17 ABC  2,350 บาท 



 

 

After Zone 34 DFG 2,250 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 35 ABC HJK 2,250 บาท 

Airbus A332 (ราคา ตอเท่ียว ตอทาน) 
โซนเงียบ Quiet Zone 1 DFG   ราคา 2,500 บาท   2 ABC  HJK ราคา 2,500 บาท 
Forward Zone 14 ABC  DFG  HJK ราคา 2,350 บาท 
*After Zone แถวทางออก Exit Seat 30 ABC  DFG  HJK ราคา 2,250 บาท 

 
 2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา 

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 

5. คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระที่สายการบิน THAI AIR ASIA X กาํหนดทานละไมเกิน 20 
กิโลกรัมสัมภาระถือขึ้นเคร่ืองไมเกิน7กก.  และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแตละ
สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสญูเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 
ซื้อน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ)  มีคาใชจายดังน้ี 

+5 กก. -- 600 บาท 

+10กก. -- 1,00 บาท 

+20กก. -- 2,000 บาท 

หมายเหตุ: กฎหมายการบินทั่วโลกให1ใบ น้ําหนักสูงสุดได 32กก./ช้ิน 



 

 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไม
รวมประกันสุขภาพ 

(คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และทรัพยสิน
สวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผดิชอบได) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ 

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเคร่ืองด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเปน
ตน 

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเคร่ืองบิน 

5. คาทิปยกกระเป�าทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขบัรถ ทานละ 1,500 บาทตอทริป สําหรับกรุปที่มีหัวหนาทัวรแลวแตน้ําใจ
จากทาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย 

(เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ) 

 จากมาตรการยกเวนวซีาเขาประเทศญี่ปุ�นใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะส้ันในประเทศ
ญี่ปุ�นไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวยวตัถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจจะตองยื่น
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น* ดังตอไปน้ี 

1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญีปุ่�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 



 

 

2. ส่ิงที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�นได 
(เชน เงินสด บัตร 
เครดิต เปนตน) 

3. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทจัดการให) 

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญี่ปุ�น (ทางบริษัทฯจัดการให) 

คุณสมบัติการเขาประเทศญี่ปุ�น (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุ�นดวยมาตรการยกเวนวีซา) 

 1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูไมต่ํากวา 6 เดือน 

 2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญีปุ่�นจะตองไมเปนส่ิงที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขาย
คุณสมบัติการพํานักระยะส้ัน 

 3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

 4. เปนผูท่ีไมมีประวัติการถกูสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ�น มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ
ไมใหเขาประเทศ และไม 
เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ  

7.หมายเหตุ : กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความ
เขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมด
กับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบรษิัทฯ อยาง
นอย 10 วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 



 

 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ�น หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอในวันท่ีทําทัวรเต็มวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางรวม
จํานวน2ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญี่ปุ�น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ�น สามารถใหบริการวันละ
10-11ช่ัวโมง อาทิเชน เร่ิมงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรม
การเดินทาง 

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการ
เดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน 

18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืนๆ 

 


