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HILIGHT 
 
ไหวห้ลวงพอ่โต ทวีดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย 
บรเิวณหนา้วดั 
ชมป่าไผ ่ท ีอาราชยิามา่ ถา่ยรูปกบัศาลาทอง 
หลงัคาเหลอืงอรา่ม เดนิลอดเสาโทรอิสิแีดงนบั
รอ้ยตน้ท ีศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ
ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์
อนัดบัหนงึของเมอืงโอซากา้ 
ถา่ยรูปกบั อาคาชไิคเคยีว สะพานแขวนทยีาว
ทสีดุในโลก พาดผา่นสองเกาะญปีุ่ น เดนิเลน่
สวยๆ ท ีโกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
ชอ้ปปิงจุใจทยีา่นชนิไซบาช ิของโอซากา้ 
อสิระชอ้ปปิง 1 วนัเต็ม ในเมอืงโอซากา้ !! 
บรกิารนําดมืทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40] 

วนัท ี2 นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรม
ชงชา – อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโท
เก็ตสเึคยีว 
วนัท ี3 วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอ
ซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) – 
ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ
วนัท ี4 อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอ
ซากา้หรอืซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 
วนัท ี5 โกเบ – สะพานอาคาช ิไคเคยีว – โกเบ 
ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – 
สนามบนิคนัไซ 
วนัท ี6 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 

OSAKA KOBE NARA
เจา้กวางนอ้ย 

6D 4N 

โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 
เดนิทาง: ก.ค.-ก.ย. 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง  27,900.- 
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 กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 03 - 08 กรกฎาคม 2562 27,900.- 

วนัท ี 13 -  18 กรกฎาคม 2562 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา)  29,900.- 

วนัท ี 04 -  09 กนัยายน 2562 27,900.- 

 

 

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง– สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ 

KANSAI 
HOTEL 

2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรมชงชา –  
อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว 🍽 🍽 อสิระ 

KYOTO 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – 
ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) –  
ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ

🍽 🍽 อสิระ 
OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้หรอืซอื
ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โกเบ – สะพานอาคาช ิไคเคยีว – โกเบ ฮารเ์บอร ์
แลนด ์– รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอลล ์– 
สนามบนิคนัไซ 

🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈   

 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น. นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 (ฟรี
นําหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปุ่ีน ผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั KANSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรมชงชา – อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– 
สะพานโทเก็ตสเึคยีว [B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงนารา ( Nara ) อดตีเมืองหลวงเกา่ของชาวญีปุ่ น ทตีงัขนึมาในปี 710 และไดรั้บ
อทิธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที จนกระทังถึงปัจจุบันนียังคงมีสถานทีสําคัญทาง
ประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามทเีกา่แกท่สีดุอกีดว้ย  
วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) 
นับเป็นหนึงในวัดทีมีชอืเสยีงมากทีสุดและมีความสําคัญทางประวัตศิาสตร์ของประเทศ
ญปีุ่ นอยา่งมาก จุดเดน่ คอือาคารหลักของวัดแหง่น ีเป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุในโลก หลวง
พ่อโตหรอื ไดบตุส ึยังเด่นทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี ซงึก็เรยีกไดว้่ามขีนาดทใีหญ่
มากทีสุดของญีปุ่ น มคีวามสูงมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนีนันถูก สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 752 
สามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทชีนืชอบสําหรับนักท่องเทยีวก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทเีดนิควัก
ไขว่ไปมา ซงึก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านันดว้ยขนมแซมเบท้ีทํามาสําหรับกวาง
โดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะอยูป่ระมาณหอ่ละ 150 เยน 

 

 

เมอืงเกยีวโต (Kyoto)อดตีเมอืงหลวงและทพํีานักของจักรพรรดญิปีุ่ น ในช่วงปี 794 – 
1868 และปัจจุบันนก็ีเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทังมปีระชากรอกีราวๆ 
1.4 ลา้นคน ซงึสภาพบา้นเมอืงยังคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดตีซะเป็นสว่นมาก จากนันนํา
ท่านสัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คือ การชงชาญปีุ่ น โดยการชงชาตาม
แบบฉบบัของญปีุ่ นนัน มขีนัตอนมากมาย เรมิตังแต่การชงชา การรับชา และการดมืชา ทุก
ขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทบีรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหทุ้กท่านไดเ้ขา้ร่วม 
กจิกรรมในการชงชา นีอกีดว้ย ซงึกอ่นกลับใหท้่านอสิระเลอืกซอืของทฝีากของทรีะลกึ
ตามอธัยาศยั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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บา่ย 

 

 
อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอกีเขตหนงึทนัีกท่องเทยีวนยิมมากัน อยู่ทางตะวักตก
ของเกียวโต โดยเริมเป็นทีนิยมตังแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมี
นักทอ่งเทยีวเดนิทางมาเทยีวชมกันอยา่งคับคังในชว่งทดีอกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดง
หรือใบไมเ้ปลียนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านันจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทังรา้นคา้ 
รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทยีวไดเ้รอืยๆ สถานททีไีดรั้บความนยิมอกีที
หนงึเมอืมาถงึเมอืงนีก็คอื อโุมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิทโีอบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีว
ทสีูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมอืงนันจะมวัีดเล็กๆ กระจายอยู่ทัวไปตามภเูขาทเีขยีว
ชะอุม่ 

 

จุดท่องเทียวทีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่  ทีตังของ สะพานโทเก็ตสึเคียว 
(Togetsukyo) ซงึเป็นเหมือนสัญลักษณ์อาราชยิาม่า เป็นสะพานทีใชข้า้มแม่นําสาย
ใหญ่ของเมอืง ซงึอยู่ไม่ใกลก้ับตัวเมอืงมากนัก จากนันนําท่านเดนิทางสู่ย่านการคา้ของ
เกยีวโต 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั ณ ยา่นการคา้ 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั KYOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี3 วดัคนิคาคุจ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้  

(ถา่ยรปูดา้นนอก) – ชอ้ปปิง โดตงโบร ิ– ชอ้ปปิงชนิไชบาช ิ[B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง (Kinkakuji) ชมบา้นพักตากอากาศของโชกนุ“อาชคิะ
งะ โยชมิสิ”ึ เป็นบา้นพักทเีป็นปราสาททองทังหลังตังอยู่กลางสระนํา และเนืองจากนําใน
สระจะนงิ ทา่นจะไดเ้ห็นเงาของปราสาทสะทอ้นลงผนืนํา กลายเป็นว่าจะเห็นปราสาททอง
สองหลัง ปราสาทแห่งนีไดรั้บการยกย่องจากนักประวัตศิาสตรช์าวอังกฤษว่าสรา้งไดอ้ย่าง
กลมกลนื ประณีตสวยงามไดสั้ดสว่นเป็นทสีดุ และทําเป็นฉากหนงึในการต์นูชอืดังเรอืง อกิ
ควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา นันเอง 

 

 

ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ(Fujimi-inari) หรอื ศาลเจา้จงิจอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ที
มคีวามสําคัญแห่งหนงึของเมอืงเกยีวโต มชีอืเสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 
หรอืเสาประตสูแีดงทเีรยีงตวักนัขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้ว
ทงัภูเขาอนิาร ิ(Mt. Inari) ทผีูค้นเชอืกันว่าเป็นภเูขาศักสทิธ ์โดย เทพอนิาร ิ(หรอื พระแม่
โพสพ ตามความเชอืของไทย) จะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวม
ไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ และมักจะมจีงิจอกเป็นสัตว์คูก่าย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็น
จงิจอก) จงึสามารถพบเห็นรูปปันจงิจอกมากมายดว้ยเช่นกัน ศาลเจา้แห่งนีมคีวามเกา่แก่
มากถูกสรา้งขนึตังแต่ก่อนสรา้งเมืองเกยีวโตซะอกี คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 
794 หรอืกว่าพันปีมาแลว้ อกีทังทแีห่งนียังไดเ้ป็นสว่นหนงึของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรอืง 
MEMOIRS OF GEISHA อกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

ชมบรเิวณดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนงึในแลนดม์ารค์
สําคัญของเมอืงโอซากา้ เป็นหนงึในจุดทอ่งเทยีวหลกัทใีครมาเทยีวโอซากา้ก็ตอ้งเดนิทาง
มาทีนีดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทังหมด 8 ชัน ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ย
กําแพงหนิคอนกรตี, คนํูา และสวนนชิโินมาร ุซงึอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 
ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจงึเป็นแหล่งชมซากุระทโีด่งดัง ใหท้่านถ่ายรูปกับตัวปราสาท
เพยีงดา้นนอกเทา่นัน 



   
   
   
                                                                                                                                                            QE2KIX-XJ003       หนา้ 5 จาก 10 
 
 

 

ชอ้ปปิง ย่านโดตงโบร ิ(Dotombori) หนึงในย่านบันเทงิยามคําคืนทีโด่งดังของโอ
ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทเีปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง ถนนแห่งนีจะเลยีบรมิ
คลองโดตงโบร ิและยังมทีังรา้นคา้ และแหล่งบันเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด
ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวงิกูลโิกะ (Glico Running 
Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani Doraku crab) ทเีป็นสญัญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ 
แถมยังเชอืมตอ่กับ ยา่นชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิงทมีคีวาม
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้น
รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสอืผา้สตรีทแบรนดทั์งญปีุ่ น
และตา่งประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างที
ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี4 อสิระทอ่งเทยีวตามสถานทตีา่งๆ ในโอซากา้หรอืซอืทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN [B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 
 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเทียวตามสถานทีต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมไีกด์ค่อยให ้
คําแนะนําท่านในการเดนิทาง ย่านชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้
และแบรนดดั์งมากมายตังอยู่ปะปนไปกับรา้นคา้แบบดังเดมิของญปีุ่ น ไดแ้ก ่Apple Store, 
Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอนืๆ เรยีกไดว้่าเป็นศูนยร์วม
แทบจะทกุยหีอ้ดังทัวโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนแีลว้ยังมสีนิคา้จําพวกอาหารและเครอืงดมื
หรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซอืเชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนด์
ต่างๆ แลว้ทชีนิไซบาชยิังม ีShopping Arcade ทเีอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคา
เดยีวกนัมเีสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบ
ดังเดมิ,อัญมณีเครอืงประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทตัีงของหา้งสรรพสนิคา้ชอืดังและ
รา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปปิงไดจุ้ใจ และยังมสีถานทที่องเทยีวสําคัญๆต่างๆมากมาย 
เชน่ 
วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณ์ัสตัวนํ์าไคยกูงั ศาลเจา้เฮอนั 
ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์
หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 
หรอืเลอืก ซอืทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพมิผูใ้หญท่า่นละ 2,800 บาท 
/ เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลง] 
ท่านทซีอืทัวรเ์สรมินําท่านเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครอืงเล่น
หลาก หลายชนิดตนืเตน้ ระทกึใจจากหนังดังทที่านชนืชอบ เช่น ฉากเพลงิไหมจ้ากเรอืง 
“แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรอืง“จรูาสสคิพารค์” นังเรอืเพอืพบกับ
ความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 
ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกบัเครอืงเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทรีอ
ใหท้่านพสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทังพบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก
สไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทสีรา้งเพอืเอาใจ
เหล่าสาวกของแฮรร์พีอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉาก
ต่างๆจากภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครอืง
เล่นใหม่ล่าสุด ทจีะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครอืงเล่น
หวาดเสยีวสุดๆ และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร 
และจุดทงิดงิสงูสดุถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่่าสดุทสีรา้งเอาใจ
สาวกเจา้ตัวเหลอืงสดุกวนทโีด่งดังมาจาก เรอืง Depicable Me ซงึไฮทไ์ลทข์องโซนนีคอื 
Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทรีะลกึ 
รา้นอาหาร โชวต่์างๆ มากมาย รวมทังยังมเีครอืงเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน 
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"Minion Park" ทใีหญ่ทสีดุอกีทงัสําหรับทา่นทชีนืชอบนักสบืจวิโคนันทกีระแสตอบรับดจีน
ยูนิเวอร์แซล ญีปุ่ น ตอ้งนํากลับมาอกีครัง ภายในงานจะมทีังเกมไขปรศินาสืบคดี Real 
Escape Game ตามดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play 
Rally รับรองว่าคณุจะไดด้มืดํากบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 
* เพอืใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทจีงึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารคาํ* 

คาํ  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี5 โกเบ – ถา่ยรปูกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รงิคก์ ุ
พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอลล ์– สนามบนิคนัไซ [B/-/-] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 

เมอืงโกเบ (Kobe) ซงึอยู่ในจังหวัดเฮยีวโกะ และเป็นหนงึใน 10 เมอืงใหญ่ของประเทศ
ญปีุ่ นทน่ีาดงึดูดใจสําหรับนักท่องเทียว โดยทที่าเรือโกเบนัน ในยุคศตวรรษท ี19 ก็เป็น
หนงึในท่าเรอืทเีปิดทําการคา้ขายกบัตา่งประเทศเป็นครงัแรกอกีดว้ย 

 
 

ชมความงามและถา่ยรูปกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว (Akashi Kaikyo Bridge) หรอืเป็น
รูจั้กกนัในชอื “สะพานไขม่กุ” สรา้งเสร็จเมอืปี 1998 มรีะยะทางความยาว 4 กโิลเมตร เป็น
สะพานแขวนทยีาวทสีุดในโลก โดยถูกบันทกึลงกนิเนสบุ๊คออฟเรคคอร์ด ทีมีความยาว 
3,911 เมตร เสาสะพานหลักสงูประมาณ 300 เมตร ซงึตังอยู่ระหว่างโกเบและเกาะอาวะจ ิ
ในจังหวัดเฮยีวโกะ 

 
 

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์ (Kobe Harborland) เป็นแหล่งชอ้ปปิงใหญ่ ศูนยร์วมความ
บันเทงิทสีรา้งสสีันใหก้ับเมอืงโกเบ เชญิชมอนุสรณ์ทรีะลกึแผ่นดนิไหวโกเบ ทีจัดแสดง
พนืทรีมิอา่วทไีดรั้บความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1995 เพอืบอกเล่าถงึอนุชนรุ่น
หลัง ทังเหตุการณ์ทเีกดิขนึและการบูรณะซอ่มแซมใหก้ลับเป็นเมอืงทสีวยงาม ใหท้่านได ้
อสิระถ่ายรูปกับทวิทัศน์ทงีดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมพีพิธิภัณฑท์างทะเลโกเบและหอคอย
โกเบ สญัลักษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลังทสีวยงาม 

กลางวนั  อสิระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

 

เมนูแนะนํา...สเต็กเนอืววัโกเบ และสเต็กซฟีู๊ ด 

 

รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปปิงขนาดใหญ่ ทมีี
การออกแบบใหดู้เหมือนกับรีสอร์ทโดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมี
ประวัตศิาสตร์ของอเมรกิาและมรีา้นคา้ถงึ 150 รา้นทพีรอ้มใหท้่านไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซอื
ของ ทังสนิคา้แบรน์เนมของญปีุ่ น หรอื ของต่างชาต ิเชน่ Prada , Burburry , Coach , 
Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 
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ออิอน มอลล ์(Aeon Mal) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทนียิมในหมู่นักท่องเทยีวชาวต่างชาต ิ
ภายในตกแต่งรูปแบบททีันสมัยสไตลญ์ีปุ่ น มีรา้นคา้ทีหลากหลายมากกว่า 150 รา้น 
จําหน่ายสนิคา้แฟชัน อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนียังมีรา้นเสอืผา้
แฟชนัมากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปปิง 
 ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 
23.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  

เทยีวบนิท ีXJ 611 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] 
วนัท ี6 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 
03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

************************************************** 

 

โปรแกรม : OSAKA KOBE NARA เจา้กวางนอ้ย 6D4N  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พักเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

03 ก.ค. – 08 ก.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

13 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 
วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 

29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

04 ก.ย. – 09 ก.ย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์
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และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภัยเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซี่าตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น  

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลูกทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิต่อไดร้ะหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปุ่ีน (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขัีดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


