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OSAKA USJ KYOTO 
เพราะความสนกุหยดุไมไ่ด ้volume 2 

ชมไฟประดบั Nabana no sato  6 วัน 4 คนื 

 

 

พกันาโกยา่ 1 คนื เกยีวโต 1 คนื โอซากา้ 2 คนื 

ชมไฟประดบัสดุอลงัการ Nabana no sato // ชอ้ปปิง้จใุจที ่Mitsui Outlet 
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เดนิเลน่ชลิๆ สโลไลฟท์ีห่มูบ่า้นประมงอเินะ // ศกัการะศาลเจา้จิง้จอก ฟชูมิ ิอนิาร ิ

ชมพิธชีงชาญีปุ่น่ // วดัทองคนิคะคจุ ิ// ชอ้ปปิง้ฟนิๆ ทีช่นิไซบาช ิ

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

 25-30 เม.ย. 2566 42,999.- 10,000.- 

16-21 พ.ค. 2566 40,999.- 10,000.- 

23-28 พ.ค. 2566 38,999.- 10,000.- 

30 พ.ค. - 4 ม.ิย. 2566 42,999.- 10,000.- 

 

*ไม่มีราคาเด็ก 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขบัรถ 2000 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   01.15 - 08.40 

     XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วัน รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร โรงแรม 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.30) -/-/- x 

2 
สนามบินคันไซ -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นาโกย่า- Mitsui 

outlet Park Jazz dream Nagashima- 

ชมเทศกาลไฟประดับอุโมงค์ไฟยาวสุดอลังการ Nabana no sato 

(เฉพาะกรุ๊ปที่เดินทาง เม.ย. - พ.ค. เท่านั้น)  

-/L/- NAGOYA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

3 
เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ B/L/D KYOTO HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

4 
เกียวโต - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งที่ 

LALAPORT EXPO CITY 

B/L/- OSAKA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
อสิระท่องเทีย่วเตม็วนั B/-/- OSAKA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 
สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 
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DAY1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ(นดัเวลา 21.30) 

 21.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

 

DAY2  สนามบนิคนัไซ -โอซากา้ - ปราสาทโอซากา้ - นาโกยา่- Mitsui outlet Park Jazz dream 

Nagashima- ชมเทศกาลไฟประดบัอโุมงค์ไฟยาวสดุอลงัการ Nabana no sato 

(เฉพาะกรุป๊ทีเ่ดนิทาง เม.ย. - พ.ค. เทา่นัน้) 

 00.55  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ชั่วโมง โปรดปรับเวลาในนาฬิกาของท่านให้เปน็เวลาท้องถิ่น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืง (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานัน้ และประกาศจากรัฐบาลญี่ปุน่)  

 

จากนั �นนําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปราสาทโอซาก้า" สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที%ตั �งอยู่ใจกลางโอซาก้า 

เป็นแหล่งท่องเที%ยวยอดนิยมของผู้คนที%ชื%นชอบปราสาทญี%ปุ่ น และนักท่องเที%ยวชาวต่างชาติ ปราสาทโอซาก้า 

ถูกสร้างขึ �นในช่วงครึ%งหลังของศตวรรษที% 34 เพื%อเป็นที%พํานักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี%ปุ่ นให้เป็นหนึ%งเดียวในสมัยนั �น 

ใช้เวลาตั �งแต่เริ%มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 34 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที%กลายเป็นหนึ%งในสัญลกัษณ์ของญี%ปุ่ น 

แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที%ก่อสร้างขึ �นในยุคสมัยนั �นถูกเผาทําลายไปพร้อมกับการล่มสลายของตระกูลโทโยโทมิ กําแพงหินและยากุระ 

(หอสังเกตุการณ์)ที%เห็นนี � จึงได้รับการฟื�นฟูขึ �นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ �นใหม่หลังจากนั �น แม้กระนั �น 

ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที%น่าเกรงขามและยิ%งใหญ่ 

     
***ส ําคัญมาก!! ประเทศญี�ป ุ่ นไม ่อนุญาตให้น ําอาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์ พชื ผกั ผลไม ้ 

เข ้าประเทศ หากฝ่าฝืนม ีโทษปรบัและจบั  ! 
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จนนับว่าเป็นหนึ%งในสามปราสาทที%มีชื%อเสียงที%สุดในญี%ปุ่ น เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ 

ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท (4<< เยน) 

อสิระเดนิเลน่ถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 

  
 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 

หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ใช้เวลาประมาณ 2 

ชั่วโมง 

อิสระช้อปปิ้งที่  Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima 

แหล่งชอปปิ้งเอาท์เลท็ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ 

ห่างจากนาโกย่าประมาณ 45 นาท ี ภายในจะรวบรวมร้านแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับซึ่งร้านแบรนด์ส่วนใหญ่ในนี้จะลดมากกว่า 

50%เกือบทุกร้าน ซึ่งเอาใจขาช้อปได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงแค่เอาท์เล็ทอย่างเดียวเท่านั้น 

บริเวณใกล้เคียงมีทั้งสวนสนุก ออนเซ็น และนะบะนะ โนะ ซาโตะอีกด้วย 
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ชม เทศกาลประดบัไฟ Nabana no sato (รวมคา่เขา้ชม) 

เทศกาลจะจดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่20 ตุลาคม 2565 ถงึ 31 พฤษภาคม 2566 

งานไฟประดับนีต้ั้งอยู่ใน สวนดอกไม้ Nabana No Sato 

ซึ่งเป็นหนึ่งในโซนที่เที่ยวยอดนิยมของ Nagashima Resort ที่ตั้งอยู่ในเมือง Kuwana จังหวัด 

Mie (ติดกับจังหวัด Nagoya) ค่ะ ในแตล่ะปีก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน 

ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ ภายใน รวมไปถึง งานไฟประดับทีส่วยงามนี้ด้วย 

ภายในงานประดับไฟ Nabana No Sato Illumination นั้น ตามโซนต่างๆ 

ก็จะมีการประดับประดาไฟ LED ประดับ นบัล้านดวง สว่างสไวไปทั่วอย่างสวยงาม 

โดยนำดวงไฟมาตกแต่งเป็นรูปร่างต่างๆ ทั้ งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส ทุ่งดอกไม้ และอื่นๆ 

อย่างสวยงามอลังการ 

 

Nabana No Sato Illumination 2022-2023 อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ในแต่ละปี 

งานไฟประดับสวยๆ นี้ก็จะมีธีมงาน และสีสนัต่างกันออกไป โดยในปีนี้ 2022-2023 

แน่นอนว่าจะประทบัใจและสวยงามอลังการเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา 

ให้เรารายล้อมไปด้วยแสงไฟราวกับโลกในฝันกันเลยค่ะ แต่ไฮไลทท์ี่ตอ้งห้ามพลาดเลยก็คือ 

อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ที่มีความยาวถึง 200 เมตร สุดอลังการงานสร้าง! 

ให้เราได้เดินถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางแสงไฟนวลๆ โรแมนติกมากๆ 

ใครที่ได้มาเที่ยวยังไงก็ต้องแวะมาที่จุดนี้กันสักครั้ง 
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กรุ๊ปที่เดินทางเดือนมิถุนายน ทางรบริษทัจะทำท่านเข้าชม 

 

อสิระรับประทานอาหารเยน็ 

 

ทีพ่กั COMFORT HOTEL NAGOYA, HENNA NAGOYA FUSHIMI หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

DAY3  เกยีวโต - วดัคโิยมสี ึ- ศาลเจา้เฮอนั พธิชีงชา - วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)   

ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) 

ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่ให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ์โคเมอิ 

ผู้ที่มีความสำคัญตอ่เมืองเกียวโตอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นจักรพรรดิองค์แรกและองคส์ุดท้ายของเกียวโต 

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล 

ไฮไลท์!!! จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นัน่ก็คือ การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่น่ (Sado) 

โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนัน้ มีขัน้ตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา 
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ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมพีิธี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ 

ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย 

 

 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

 

นำท่านเข้าเยี่ยมชม วดัคนิคะคจุ ิ

เป็นวัดยอดฮิตวัดหนึ่งในเกียวโต 

เนื่องด้วยเอกลักษณ์ของวัดที่ไม่เหมือนใคร 

สองชั้นด้านบนเป็นสทีอง 

มีสระน้ำขนาดใหญ่ติดกับวัด 

และทีน่ี่ยังเป็นวัด (ปราสาท) 

ในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง 

ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมความสวยงาม และถ่ายรปูที่วัดนี้ วัดทอง (Golden Pavilion) 

เป็นวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโรคุองจิ (Rokuonji) 

ในตอนแรกสร้างขึ้นเพือ่เป็นทีอ่าศัยหลังโชกุนอะชคิางะสละราชสมบตัิ (Ashikaga 

Yoshimitsu) และเปลี่ยนมาเป็นวัดนิกายเซนในภายหลัง หลังจากที่โชกุนได้เสียชีวิตลงแล้ว 

อาคารของวัดทอง เคยเสียหายจากไฟไหม้ในช่วงสงครามมาหลายครั้ง 

แต่ก็มีการสร้างใหม่ตลอด ไฟไหม้ครั้งล่าสุดในป ีค.ศ. 1950 

จากฝีมือของพระทีค่ลั่งในความงามของวัดทอง จนต้องการเผาตัวเองไปพร้อมกับวัด 

ตัววัดที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 
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จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิสร้างขึ้นเพือ่อทุิศแก่ อนิาริ 

เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที่รุ่งเรือง 

ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในบรรดาศาลเจ้าอนิาริทั้งหมดในญี่ปุ่น 

แนวเสาประตูโทรอิิสีส้มสดใสทอดยาวอย่างสุดตา ขึ้นไปจนถึงยอดเขาอินาริ 

ทำให้เกิดเป็นภาพอันน่าประทับใจและเปน็หนึ่งในภาพที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น 

เทพเจ้าที่เป็นจุดกำเนิดในการสร้างฟุชิมิอินะริไทฉะนั้นเปน็หนึ่งในเทพหลายองค์ 

หรือที่เรียกว่าคามิในภาษาญี่ปุน่ อนัเป็นที่เคารพบูชากันในนิกายชินโต 

ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพอินาริมีมากกว่า 35,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นศาลเล็ก ๆ ริมถนน แต่ฟูชิมิอนิาริเป็นศาลระดับไทชะ หรือ    “ศาลเจ้าใหญ่” 

และด้วยตำแหน่งที่ตั้งของศาล จึงทำให้ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสำนัก 

และเป็นศาลที่พระจักรพรรดิหลายพระองค์มักแวะเวียนมาทสักการะตั้งแต่ในอดีตแล้ว 

ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในป ีค.ศ. 711 

ก่อนที่เมือเกียวโตจะกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ตลอดทางขึ้นสู่ภูเขาอนิาริที่มคีวามสูง 233 

เมตรจะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมายตั้งอยู่รายทาง และรวมตลอดเส้นทางนี้มีเสาประตูโทรอิิประมาณ 

10,000 ต้น 

 

 รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร 

 

ทีพ่กั COMFORT HOTEL Kyotohorikawagojo, COMFORT HOTEL Kyotototoji 

หรอืเทยีบเทา่ 
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DAY4  เกยีวโต - หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ - โอซากา้ - ชอ้ปปิง้ทีช่นิไซบาช ิ

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ เมอืงอเินะ (Ine-cho) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเมืองเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนอืของเกียวโต 

มีประชากร 2,500 คน เลียบแนวเส้นโค้งทีท่อดยาวของอ่าวอิเนะ (Ine Bay) 

ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านลักษณะแปลกตาที่เรียกว่า “ฟุนายะ” (Funaya) 

โดยชั้นล่างเป็นท่าจอดเรือ ส่วนชั้นบนเปน็ที่อยูอ่าศัย 

เป็นลักษณะทางสถาปตัยกรรมแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น 

เพื่อให้สามารถออกเรือจากบ้านไปหาปลาได้สะดวกรวดเร็ว 

เพราะเมืองนี้มีอตุสาหกรรมการประมงที่เฟือ่งฟู อิเนะโนะฟนุายะ (inenofunaya) 

นั้นมาจากการเรียกที่ตั้งจาก อ่าวอิเนะ (Ine Bay) โดยมีบ้านเรือนสไตล์ฟนุายะ (Funaya) 230 

หลังทอดยาวเป็นแนวเส้นโค้งสวยงามริมอ่าวเป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร 

ทำให้มีชื่อเรียกย่านเถวนี้ว่า อิเนะโนะฟุนายะ (Inenofunaya) เนื่องจากอยู่ติดกับริมน้ำมาก 

จึงได้มีการสร้างบ้านแบบชาวประมง โดยที่ลงเรือออกทะเลจากชั้นหนึ่งของตัวบ้านได้ทันที 

ส่วนชั้นสองใช้เป็นทีอ่ยู่อาศัย 
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 รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร 

 

เดินทางกลับเมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ชนิไซบาช ิ

ถนนช้อปปิ้งที่คร่ำคราไปด้วยนักท่องเที่ยว ร้านค้า 

ร้านอาหารมตีลอดสาย  ถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต ป้ายGlico 

อสิระรบัประทานอาหารเยน็ 

 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

DAY5    อสิระทอ่งเทีย่วเตม็วนั (ไมม่รีถบรกิาร) 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

อิสระทอ่งเที่ยวเต็มวัน ท่านสามารถขึ้นรถไฟเที่ยวรอบๆ เมอืงโอซาก้าได้ 

สถานที่ทอ่งเที่ยวแนะนำ 
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1. Universal Studio Japan  สนุกสนานเพลิดเพลิน กับเครื่องเลน่มากมาย 

ที่จำลองมาจากฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 

สถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวแถบโอซาก้าจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด 

ที่นี่คอืสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ให้คุณได้สัมผัสกับโลกแห่งภาพยนตรฮ์อลลีวู้ด 

สร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกคน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตรห์รือไม่ก็ตาม 

ภายในตกแต่งด้วยบรรยากาศราวกับกำลังเดินหลงทางอยู่ในฮอลลีวู้ด นิวยอร์ก 

และซานฟรานซิสโกเหมาะกับการเดินเล่นสนุกสนานกับกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างยิ่ง 

และทีน่ี่ยังเต็มไปด้วยเครื่องเล่นอลังการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โซน “Harry Potter” 

นั้นได้รับการกล่าวถึงว่าเหมือนก้าวเข้าสู่โลกเวทมนตร์ในหนังสือเลยทีเดียว 

การได้มาเที่ยวที่นี่กับเพื่อนๆ และแต่งตัวเปน็คาแรคเตอรต์่างๆ เช่น 

นักเรียนโรงเรียนเวทมนตร์ แก๊ง Minion และ Sesame Street เหมือนกันทั้งกลุ่ม 

ก็กำลังเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นขณะนี้ โซนใหม่ SUPER NINTENDO WORLD 

เอาใจคนชอบเกมส์ และแฟนคลับมาริโอ ้

2. พพิธิภณัฑ์สตัวน์ำ้ไคยคูงั (Osaka Aquarium Kaiyukan) ตั้งอยู่ที ่Tempozan Harbor 

Village บริเวณอ่าวโอซาก้า เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บก 30,000 ชีวิต 

ประมาณ 620 สายพันธุ์จากทั่วโลก 

และนำมาจัดแสดงในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติค่ะ 

จัดเป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเอเชียเลยทีเดียว 

3. ชงิชา้สวรรคเ์ทม็โปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ริมอ่าวโอซาก้า 

ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ มีความสูง 112.5 เมตรเลยทีเดียว 

แน่นอนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เราจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้โดยรอบเลย

ทีเดียว 

4. ตลาดคโุรมง โอซาก้า 

เป็นตลาดทีม่ีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า 

จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว 

มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 

ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพรอ้มทาน 

มีของกินเล่นและอาหารพืน้เมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน 
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5. ศาลเจา้โอซากา้เทมมงัง ุอีกศาลเจ้าที่มีชือ่เสียงมากที่สุดของญี่ปุ่น 

โด่งดังด้านการขอพรเรื่องการเรียนและการสอบต่างๆ 

ทำให้ช่วใกล้สอบนีค่ราคลั่งไปด้วยเหล่านักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก 

ที่จะขอพรกันให้การสอบลุล่วงไปด้วยดีหรือสอบเข้าทีต่่างตามที่มุ่งหวังผ่าน 

แต่ที่มีชือ่เสียงมากที่สุดน่าจะเป็นจากการเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล Tenjin Matsuri 

ที่ติดหนึ่งในสามเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุน่นั่นเอง 

อสิระรับประทานอาหารเทีย่งและเยน็ 

ทีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

DAY6    โรงแรม - สนามบนิคนัไซ - กรงุเทพฯ 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.55 น.   ออกเดินทางจากสนามบนิคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่XJ613 

>>มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง<< 

 15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

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

 

        

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทาง 

ตามความเหมาะสม เพื�อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา  
ณ วันที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทั*งนี* บริษัทจะคํานึงถึง 
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หมายเหตุ 

 1. ทัวร์นี �สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื%อการท่องเที%ยวเท่านั �น  

2. ทัวร์นี �เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที%ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั �งหมดให้แก่ท่าน 

 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที%มีนักท่องเที%ยวร่วมเดินทาง      น้อยกว่า E< ท่าน 

โดยจะแจ้งกบันักท่องเที%ยวหรือเอเจนซี%ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย F วัน ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที%ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 3G 

วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที%มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที%ยวทุกท่านยินดีที%จะชําระค่าบริการเพิ%มจากการที%มีนักท่องเที%ยวร่วมเดินทางยกว่าที%ทางบริษัทกําหนดเพื%อให้คณะเดินทาง

ได้ ทางเรายินดีที%จะให้บริการต่อไป  
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4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที%เกิดจากความผิดพลาดในการสะกดชื%อนามสกุล คํานําหน้าชื%อ 

เลขที%หนังสือเดินทาง และอื%นๆ 

เพื%อใช้ในการจองตัIวเครื%องบินในกรณีที%นักท่องเที%ยวหรือเอเจนซี%มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา  

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการเปลี%ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื%อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที%เดินทางจริงของประเทศที%เดินทาง ทั �งนี � บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที%ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิDไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที%เพิ%มขึ �นของนักท่องเที%ยวที%มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน การเปลี%ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตุสุดวิสัยอื%น  

7. อัตราค่าบริการนี �คํานวณขึ �นจากอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที%ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั �นทางบริษัทขอสงวนสิทธิDในการปรับราคาค่าบริการเพิ%มขึ �นในกรณีที%มีการเปลี%ยนแปลงอัตราแลกเปลี%ยนเงินตราต่างประเทศ 

ค่าตัIวเครื%องบิน ค่าภาษีเชื �อเพลิง   ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี%ยนแปลงเที%ยวบิน ฯลฯ 

 


