กำหนดกำรเดินทำง

รำคำ

02 – 07 เมษายน 2563 (วันจักรี)
03 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี)
14 – 19 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์ )

(ปรับรำคำลง)

*หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็ นไปโดยสำยกำรบินเป็ นผู้กำหนด หำกต้องกำรเปลีย่ นแปลงต้องชำระค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มเติม

วันที่

กาหนดการเดินทาง

เช้ า

เที่ยง

คา่

โรงแรม

1

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคันไซ
( 00.55 – 08.40 )

2

คันไซ – เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเก็ตสึเคียว) – ป่ ำไผ่ –
วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำเฮย์อนั (ชมซำกุระ) – ย่ำนกิออน – โอซำก้ำ

-





FP HOTELS SOUTHNAMBA OR SIMILAR

3

โอซำก้ำ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ ำนนอก) – ตลำดคุโรชิโอะ –
สถำนีแมวเหมียว – โอซำก้ำ – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ





-

FP HOTELS SOUTHNAMBA OR SIMILAR





-

FP HOTELS SOUTHNAMBA OR SIMILAR



-

✈

4
5
6

โอซำก้ำ – นำรำ – วัดโทไดจิ – สวนนำรำ (ชมซำกุระ) – โกเบ –
ย่ำนบ้ ำนพักชำวต่ำงชำติ คิตะโนะ – อำริมะออนเซ็น – แช่ เท้ำใน
ออนเซ็น – โอซำก้ำ – ช้ อปปิ้ งอุเมดะ
โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ ำนนอก) – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลำซ่ ำ
– ช้ อปปิ้ ง ริงคุ เอำท์เล็ท – สนำมบินคันไซ ( 23.55 – 03.50 )
สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

✈



วันทีห่ นึ่ง

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สนำมบินคันไซ ( 00.55 – 08.40 )

2100

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 3) ณ เคาน์เตอร์ 4
“สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ ” พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก ณ บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์
*** หมายเหตุ : เคาน์ เตอร์ เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มปี ระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้ เครื่ อง ดังนั้น
ผู้โดยสาร จาเป็ นต้องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 45 นาที ***

วันทีส่ อง

คันไซ – เกียวโต – อำรำชิ ยำม่ ำ (สะพำนโทเก็ตสึ เคียว) – ป่ ำไผ่ – วัดคิโยมิสึ – ศำลเจ้ ำเฮย์ อัน (ชมซำกุระ) – ย่ ำนกิออน –
โอซำก้ำ

0055

ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 612
(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

0840

ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีป่ นดิ
ุ่ นแดนอาทิตย์อทุ ยั ...
ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

นาท่านเดิ นทางสู่ เ มือ ง “เกียวโต” เมือ งหลวงแห่ งที่ 2 ของญี่ ปุ่นที่เ คยรุ่ งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อ นาท่านเดิ นทางสู่
“เขตอะราชิยาม่า” นาท่านผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติและเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมในการเยีย่ มชมในช่วงที่ดอก
ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เป็ นเขตที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่และวัดหรื อศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกสักการะ
หรื อท่านจะเลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองจากร้านค้ามากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชมความสวยงามและความร่ ม
รื่ น ด้วยสี เขียวขจีของทิวไผ่นับหมื่นต้นตลอดสองข้างทางจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวของผูค้ นที่รักธรรมชาติมากว่า
1,000 ปี … และนาท่านสู่ “สะพานโทเกตสึ เคียว” ที่ทอดข้ามแม่น้ าโฮะซึ หรื อบางทีเรี ยกว่า “Moon Crossing Bridge”
โดยได้ชื่อมาจากการเคลื่อนตัวของเงาพระจันทร์ ที่เหมือนกาลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป เป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ของ
เมืองอาราชิยาม่า สะพานนี้ สร้างขึ้นในสมัยเฮอันแต่ถูกสร้างขึ้ นใหม่เ มื่อปี ค.ศ.1930 นับเป็ นสะพานไม้ที่ส ร้างสรรค์
ทัศนี ยภาพของอาราชิยาม่าได้อย่างสวยงาม ... อิสระให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันงดงาม และเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย พร้ อมให้ ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสี ชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่ออกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ ผลิ
(โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สั ปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอือ้ อ ำนวยในแต่ ล ะปี ดัง นั้นหำกช่ วงที่ท่ำน
เดินทำงท่องเทีย่ ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ )ี้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

หลังอาหารกลางวันนาท่านเดินทางสู่ “วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึ มา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิ นเขาสู ง...
แล้วนาท่านกราบขอพรพร เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในวิหาร และเชิญท่านดื่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ที่ “นา้ 3 สาย” ที่เชื่อกันว่าถ้าดื่ม
แล้วจะเกิดความเป็ นสิ ริมงคลในด้าน“ความร่ารวย, ความมีชื่อเสี ยง และ มีสุขภาพดี” อิสระให้ท่านได้บนั ทึกภาพความ
งามของทิวทัศน์ แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานา้ ชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสี ยงมากมาย อาทิ
เช่น เครื่ องปั้ นดินเผา, เครื่ องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ , พัด ชา รวมทั้งสิ นค้า
พื้นเมืองเลื่องชื่อมากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ าเฮย์ อัน” ศาลเจ้าที่ปรากฏอยู่บนเหรี ยญ 10 เยนของญี่ปุ่น เป็ นศาลเจ้าที่สร้างขึ้ น ใน
โอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบการสถาปนาเมืองเกียโตครบ 1,100 ปี เมื่อปี ค.ศ.1895 ด้านหน้าทางเข้าของศาลเจ้ามีเสา
โทริ อิขนาดใหญ่ต้ งั อยู่ และด้านข้างมีสวนหิ นและสวนบอนไซขนาดใหญ่ ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความ
งามตามอัธยาศัย พร้ อมให้ ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์ทอี่ อกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้
ผลิ (โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สั ปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอือ้ อำนวยในแต่ ละปี ดังนั้นหำกช่ วงที่ท่ำน
เดินทำงท่องเทีย่ ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ )ี้
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ย่านกิออน” เป็ นถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อโดยที่สองข้างทางจะเรี ยงรายด้วย “โรงนา้ ชา” และ
“ร้ านอาหาร” สุ ดหรู มากมาย ย่านนี้ แต่เดิมเรี ยกว่า “ย่ านฮานามาจิ” ซึ่ งเป็ นศูนย์รวมความบันเทิงและการสังสรรค์ของ
ชาวเกียวโต ปัจจุบนั ก็ยงั คงเหลือกลิ่นอายอันรุ่ งเรื่ องเมื่อครั้งอดีตให้เห็นอยูร่ วมทั้งยังอาจพบเกอิชาที่ออกมาทางานในโรง
น้ าชาย่านนี้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสิ นค้ากันตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (2)

ทีพ่ กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ าม

โอซำก้ำ – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ ำนนอก) – ตลำดคุโรชิโอะ – สถำนีแมวเหมียว – โอซำก้ำ – ช้ อปปิ้ งชินไซบำชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่ า” ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่อยูต่ ิดกัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยมรดก
โลกที่เก่าแก่ สถานที่สาคัญที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมกว่าพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน … เพื่อนำ
ท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ ำ ” (ด้ ำนนอก) ปรำสำทสัญลักษณ์ของเมืองสร้ำงขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1585 เพื่อใช้เป็ นฐำน
อำนำจของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปรำสำทได้รับควำมเสี ยหำยอย่ำงหนักถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเกิดจำกฟ้ ำผ่ำและครั้งที่ 2
เกิดขึ้นในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สองโดยฝี มือกองทัพสหรัฐ โครงสร้ำงส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงเป็ นของที่สร้ำงขึ้นใหม่
พร้ อมให้ ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสี ชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์ที่ออกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ ผลิ (โดยทั่วไป
ซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้ อยู่ตำมสภำพอำกำศทีเ่ อือ้ อำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่ วงทีท่ ่ำนเดินทำงท่องเทีย่ ว
ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ )ี้
จำกนั้นพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็ นตลำดปลำที่มีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลือกซื้อ และถ้ำหำกท่ำนใดที่
ชอบของแห้ง ตลำดแห่ งนี้ ก็มีโซนอำหำรทะเลแห้งให้เลือกซื้ออีกด้วย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกค้ำได้เลือกซื้อ
ด้วยตัวเองแล้ว ยังมีโซนที่เป็ นโต๊ะบำบีคิวปิ้ งย่ำงให้รับประทำนกันแบบจุใจ ไฮไลท์ที่พลำดไม่ได้ของที่นี่เลยก็คือ “กำร
โชว์กำรแล่เนือ้ ปลำทูน่ำ” (Maguro) โดยเชฟผูช้ ำนำญในกำรแล่เนื้อปลำ โดยสำมำรถซื้อชูชิหน้ำปลำทูน่ำรับประทำนกัน
แบบสด ๆ ได้เลย สำหรับคอปลำดิบห้ำมพลำดเลยทีเดียว ซึ่งมีรอบแสดงโชว์เพียง 3 รอบในหนึ่งวันเท่ำนั้น
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังอาหารกลางวันพาท่านไป “สถานีคชิ ิ” (Kishi) หรื อที่หลายคนรู ้จกั กันในชื่อ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ
เป็ นสถานีปลายทางของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ที่วิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปี ก่อนสถานี
รถไฟรวมทั้ง รถไฟสายนี้ ได้ต กอยู่ใ นสภาวะการเงิ น ที่ ย่า แย่ แต่ นั่น ได้เ ปลี่ ย นไปเมื่ อ ซุ ป เปอร์ น ายสถานี (Super
Stationmaster) หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่า “ซุปเปอร์ ทะมะ” ได้ปรากฏตัวขึ้น… “ทะมะ” คือแมวสามสี ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังที่สุดใน
ประเทญี่ปุ่น เริ่ มจากเธอรับหน้าที่เป็ นมาสคอตของสถานี คิชิ และต่อมาได้รับตาแหน่ งเป็ นซุ ปเปอร์ นายสถานี (Super
Stationmaster) และอัลต้านายสถานี (Ultra Stationmaster) แม้ว่าทะมะจะเสี ยชีวิตไปเมื่อปี 2015 แต่ชื่อเสี ยงของเธอยังคง
อยู่ และผ่านไปยังนายสถานีตวั ที่สอง นิ-ทะมะ หรื อ ทะมะ2 ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภัณฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของ
ที่ระลึกที่คุณสามารถเลือกซื้ อของที่ระลึก ทะมะหลากหลายชนิ ด นอกจากนี้ ยงั มีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ ารัก ซึ่ งแน่ นอนที่
ตกแต่งในธีมแมว และที่สาคัญคือคุณจะได้พบกับนายสถานี ตวั จริ งในห้องทางานพิเศษ แต่อย่าลืมเช็คตารางเวลาทางาน
ของน้องแมวนิ -ทะมะที่สถานีวาคายาม่า
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า ท่านจะได้พบกับร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง และร้านบูติค
หรู หราและตื่นตากับแฟชัน่ อันทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สิ นค้ามากมายในห้างสรรพสิ นค้า
ชื่อดัง “ไดมารู ” นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรื อลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมือง
โอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเครื่ องใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึกบิ๊กคาเมล่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ร้านเครื่ องสาอาง

ร้านขายขนม ร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุ
ลิโกะ สัญลักษณ์ของชินไซบาชิ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

ทีพ่ กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ ี่

โอซำก้ำ – นำรำ – วัดโทไดจิ – สวนนำรำ (ชมซำกุระ) – โกเบ – ย่ำนบ้ ำนพักชำวต่ำงชำติ คิตะโนะ – อำริมะออนเซ็น – แช่ เท้ำ
ในออนเซ็น – โอซำก้ำ – ช้ อปปิ้ งอุเมดะ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “นำรำ” เพื่อกรำบนมัสกำรขอพรพระพุทธรู ปสำริ ดที่เก่ำแก่ต้ งั แต่สมัยคริ ศตวรรษที่ 18
ณ
“วัดโทไดจิ” ชม “วิหำรไม้ ” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเสำขนำดใหญ่พร้อมพื้นที่เปิ ดโล่งมีควำมเชื่อว่ำผูท้ ี่เดินผ่ำน ลำน
กว้ำงจะพบกับควำมโชคดีในปี นั้น ที่ประตูทำงเข้ำไม้ขนำดใหญ่ดำ้ นหน้ำนั้นจะมีรูปปั้ นขนำดใหญ่เฝ้ ำประตูอยูท่ ้งั สอง
ข้ำง และนำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนนำรำ” สวนสำธำรณะที่เป็ นที่นิย มและรู้จกั กันดีในชื่อว่ำ “สวนกวำง” เพรำะภำยใน
สวนมีกวำงอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกกว่ำ 1,000 ตัว เดินอยูท่ วั่ ไป และในสวนยังมีสิ่งที่เป็ นอนุสรณ์ในประวัติศำสตร์ ของ
เมืองนำรำที่น่ำชมอีกมำกมำย และนำท่ำนเดินชมต้นซำกุระที่มีอยูเ่ รี ยงรำยภำยในสวน ซึ่งสี ของดอกจะเข้มขึ้นตำมอำยุที่
ปลูก ให้ท่ำนได้สัมผัสบรรยำกำศ และเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย พร้ อมให้ ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสีชมพู
มำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์ทอี่ อกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ ผลิ (โดยทัว่ ไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สัปดำห์ ขึน้ อยู่ตำม
สภำพอำกำศทีเ่ อือ้ อำนวยในแต่ละปี ดังนั้นหำกช่ วงทีท่ ่ำนเดินทำงท่องเทีย่ ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้อง
ขออภัยมำ ณ ทีน่ )ี้
เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

หลังอาหารกลางวันพาท่านเดินทางสู่ “ย่ านบ้ านพักชาวต่ างชาติ คิตะโนะ” (Kitano Street Ijinkan) นับเป็ นอีกหนึ่ งย่าน
ไฮไลท์ของเมืองโกเบ จากการที่ต้ งั แต่ในอดีตนั้นเป็ นย่านเก่าของชาวต่างชาติที่เดินทางมาค้าขายทาธุรกิจที่เมืองโกเบพัก

อาศัยอยู่ ทาให้ในปั จจุบนั บริ เวณนี้ ยงั คงมีบา้ นเรื อนและคฤหาสน์สไตล์ตะวันตกกระจัดกระจายอยู่หลายหลัง ที่มาของ
ชื่อย่านคิจะโน่ โดยมักจะเรี ยกรวม ๆ ว่า อิจินคัน (Ijinkan) จากการที่มีลกั ษณะเป็ นเนิ นเขาลาดชันนั่นเอง เมื่อเข้ามาใน
ย่านนี้จะรู ้สึกถึงความแตกต่างจากย่านอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชดั เพราะจะให้อารมณ์เหมือนหลุดเข้ามาในยุโรปยุคเก่า
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “อาริมะออนเซ็น” (Arima Onsen) เป็ นเมืองออนเซ็นที่ว่ากันว่าเก่าแก่ ที่สุดในญี่ ปุ่น มีความ
เป็ นมายาวนานตั้งแต่ราว 1,000 กว่าปี ก่อน ตั้งอยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ (Hyogo) แม้พ้ืนที่ของอาริ มะออนเซ็นจะมีขนาด
กะทะรัด มีระยะทางราว 1 กิโลเมตรทั้งสี่ ทิศ แต่ดา้ นในมีที่พกั ออนเซ็นและร้านค้าต่าง ๆ กระจุกอยูอ่ ย่างหนาแน่น มีถนน
เส้นหลักชื่อว่ายุโมโตะซากะที่เรี ยงรายไปด้วยร้านขายของฝากและร้านขายของจิปาถะทั้งสองฝั่งของถนน ถ้าเลี้ยวจาก
ถนนหลักเข้าซอยเล็ก ๆ ไปก็ยงั มีร้านค้าอีกมากมายซ่อนตัวอยู่ และมีสถานที่ที่เรี ยกว่า “คินเซ็น” เป็ นออนเซ็นทองที่มี
ชื่อเสี ยงที่สุดในอาริ มะออนเซ็น มีลกั ษณะพิเศษคือมีสีน้ าตาลแดง ซึ่ งจริ ง ๆ แล้วน้ าที่ออกจากตาน้ าจะใสแจ๋ วไม่มีสี แต่
เพราะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กในปริ มาณมาก เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิ ไดเซชั่นจน
เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลแดงเหมือนสี ทอง ซึ่ งมีคุณสมบัติช่วยแก้อาการหนาวสั่น ช่วยเรื่ องอาการปวดหลังปวดเอว ปวดข้อ
และกล้ามเนื้ อด้วย นอกจากนั้นยังมีความเข้มข้นของเกลือสู งมาก จึงมีลกั ษณะพิเศษอีกอย่างคือช่วยรักษาความชุ่มชื้น
รักษาให้แผลไฟไหม้หรื อรอยแผลต่าง ๆ รวมถึงอาการของโรคผิวหนังดีข้ ึน
จากนั้นนาท่านช้อ ปปิ้ ง “ย่ า นอุเมดะ” ให้ท่านสั มผัส กับสี สั นอัน มีชีวิ ตชี ว าที่ถู ก ออกแบบมาอย่า งพิถี พิถ ันอัน เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น้ าและ
น้ าตกขนาดย่อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคืนความมีชีวิตชีวาให้กบั ย่านนี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกชมสิ นค้านานาชนิ ด
ทั้งเสื้ อผ้าแฟชัน่ รองเท้า กระเป๋ าเทรนด์ญี่ปุ่นมากมาย ทั้งห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่ก็สามารถเดินเชื่อมถึงกันทั้งหมด
ด้วยร้านค้าต่างๆมากมายรวมทั้งสิ นค้านานาชนิดที่มีให้เลือกกันอย่างจุใจ
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

ทีพ่ กั : FP HOTELS SOUTH-NAMBA หรื อเทียบเท่ า
วันทีห่ ้ า

โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ ำนนอก) – ช้ อปปิ้ ง เอออน พลำซ่ ำ – ช้ อปปิ้ ง ริงคุ เอำท์เล็ท – สนำมบินคันไซ (23.55 – 03.50)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ด้ำนนอก) เป็ นหนึ่งในแลนด์มำร์คสำคัญของเมืองโอซำก้ำ หอคอยปรำสำทจะมีอยู่
ด้ว ยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัว ปรำสำทถูก ล้อมรอบด้วยกำแพงหิ นคอนกรี ต , คูน้ ำ และสวนนิ ชิโนมำรุ ซึ่ งตั้งอยู่ทำงป้ อม
ตะวันตก มีตน้ ซำกุระกว่ำ 600 ต้น ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็ นแหล่งชมซำกุระที่โด่งดัง เพรำะฉำกด้ำนหลังของสวนแห่ ง
นี้จะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำก้ำที่สวยวำมเป็ นอย่ำงยิ่ง ... ให้ท่ำนได้เก็บภำพควำมงดงำมของปรำสำทโอซำก้ำ อิสระ

ตำมอัธยำศัย พร้ อมให้ ท่ำนชมควำมงำมของซำกุระสี ชมพูมำกมำยหลำกหลำยสำยพันธุ์ทอี่ อกดอกผลิบำนในฤดูใบไม้ ผลิ
(โดยทั่วไปซำกุระจะบำนประมำณ 1 สั ปดำห์ ขึ้นอยู่ตำมสภำพอำกำศที่เอือ้ อ ำนวยในแต่ ล ะปี ดัง นั้นหำกช่ วงที่ท่ำน
เดินทำงท่องเทีย่ ว ไม่สำมำรถชมดอกซำกุระได้ ทำงบริษัทต้องขออภัยมำ ณ ทีน่ )ี้
จำกนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่ า” ศูนย์รวมสิ นค้าชั้นนาต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า, รองเท้า,
เสื้ อผ้า เป็ นต้น รวมทั้ง “ร้ าน 100 เยน” สิ นค้า คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและ
ซื้อสิ นค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อเทีย่ งอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านเลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***

จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอ้ ำเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้กบั สนำมบิน
คัน ไซ ให้ ท่ ำ นเพลิ ด เพลิ น กับ กำรเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ำ “แบรนด์เ นม” ชื่ อ ดัง หลำกหลำยและสิ น ค้ำ ดี ร ำคำพิ เ ศษ อำทิ
เครื่ องสำอำง, เครื่ องประดับ, เสื้ อผ้ำ, กระเป๋ ำ, รองเท้ำอุปกรณ์กีฬำ, เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ และยังเป็ นแหล่งรวมสิ นค้ำแบรนด์
ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มำกมำยกับคอลเลคชัน่ เสื้ อผ้ำล่ำสุ ด อำทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione
Tessile ฯลฯ พร้ อ มทั้ง เลื อ กซื้ อ กระเป๋ ำไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรื อจะเลื อ กดู
เครื่ องประดับ และนำฬิกำหรู อย่ำง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้ำแฟชัน่ Hush
Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรื อ เลื อ กซื้ อ สิ นค้ำส ำหรั บคุ ณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,
Miki House และสิ นค้ำอื่นๆอีกมำกมำย ให้ท่ำนได้เลือกช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
*** เพื่อให้ ท่านใช้ เวลาได้ อย่างคุ้มค่า อาหารมื้อคา่ อิสระตามอัธยาศัย ... ให้ ท่านได้ เลือกชิมร้ านอร่ อยจากร้ านค้าต่างๆ ***
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ”

2355

ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบิน XJ 611

วันทีห่ ก

สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพ ฯ

0350

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ : รายการอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นต้น
*** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลู ก ค้า ที่มีว ัต ถุประสงค์เ พื่อ ท่อ งเที่ยวหรือ สารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่า นถู ก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิ เสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน ***

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

33,900.- บาท

เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant)

ท่านละ

9,000.- บาท

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

6,000.- บาท

มีตวั๋ แล้วลด

ท่านละ

10,000.- บาท

***ไม่ มีราคาเด็ก***
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าบัตรโดยสารเครื่ องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อระดับเดียวกัน
ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
(หากอายุเกิน 70 ปี ขึน้ ไป ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง 50%)

อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56)

***กรุณาอ่านเงือ่ นไขด้านล่างก่อนชาระมัดจาทุกครั้ง***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง / ชาระเงิน / การยกเลิก
1.

กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท

2.
3.
4.
5.

ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทางมากกว่า 45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจาท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
กรณียกเลิกการเดินทางระหว่าง 45- 30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจา 15,000 บาท (นับจากวันทีส่ ่ งอีเมลยืนยันแจ้ งยกเลิก)
ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่ อกเดินทำงช่ วงเทศกำลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่ , สงกรำนต์ เป็ นต้น บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดั จำทีน่ ั่งกับสำย
กำรบินและค่ำมัดจำทีพ่ ัก รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ ท้งั หมด
ไม่ว่ำยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
เนื่องด้ วยไม่ต้องยืน่ วีซ่ำเข้ ำประเทศญีป่ ุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ทำกำรเก็บเอกสำรจริงใด ๆ

6.

รบกวนส่ งเอกสารเป็ น สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้ อมระบุห้องนอน,
อาหารทีไ่ ม่ สามารถทานได้ ต้องแจ้งพร้อมสารองที่นงั่ หรื อ 30 วันก่อนการเดินทาง เป็ นอย่างช้า

หมายเหตุ
1.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบตั ิเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรื อ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริ ษทั ฯ จะแก้ไขและคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด

2.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิด ชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

3.

ในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ต่างๆ ทางบริ ษทั สามารถคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และ
โรงแรมที่พกั ได้ทาการพิจารณาคืนเงินส่ วนนั้นให้แล้ว

4.

บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญ หาย อันเนื่ อ งเกิ ดจากความประมาทของท่า น, เกิ ดจากการ
โจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

5.

ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการจัดที่นงั่ บนสายการบิน หากลูกค้าในกรุ๊ ปส่ งเล่มพาสปอร์ ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจัดที่นงั่ ล่วงหน้า (PRE CHECK IN) อาจต้องนัง่ แยกกันทั้งกรุ๊ ป แต่ทางบริ ษทั จะพยายามจัดให้สมาชิกแต่ละ
บ้านได้นงั่ ด้วยกัน โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองที่นงั่ LONG LEG ทุกกรณี

6.

หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ เครื่ องบินภายใน (เครื่ องบิน,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.

สาหรับการเดินทางช่ วงปี ใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญี่ปุ่น อาจเจอปั ญหารถติด คนแน่ นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรื อในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ ว รวมถึงช่วงปี ใหม่ร้านค้าจะปิ ดบางส่ วน ร้านอาหารปิ ดเร็ วกว่า
ปกติ ขอให้ท่านทาความเข้าใจก่อนจองทัวร์

8.

เนื่ องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห้องพักมีขนาดค่อนข้างเล็ก เรี ยนแนะนาว่าให้จองห้องพักสาหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
ห้องแบบเด็กไม่เสริ มเตียงแล้วต้องการเปลี่ยนภายหลังอาจไม่มีห้องว่าง สาหรับเด็กเสริ มเตียงจะสะดวกกว่า

9.

โรงแรมในญี่ปุ่นไม่มีบริ กรยกกระเป๋ า ขอความร่ วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋ าของตั วท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง
ถนนค่อนข้างแคบ รถบัสไม่สามารถจอดหน้าโรงแรมได้จาเป็ นต้องลากกระเป๋ าไปเองจนถึงโรงแรม

10.

หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน

11.

เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด

