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PJ023-KIX JAPAN ALPS กำแพงหิมะหนาวเย็น พ.ค.66 XJ 6วัน4คืน 

 

JAPAN ALPS SNOW WALL 
กําแพงหิมะหนาวเย็น  6 วัน 4 คืน

 
 

หน้าร้อนก็ยังมหีิมะ! ชมกําแพงหมิะ ณ เสน้ทาง Japan alps  
เส้นทางธรรมชาติเจแปนแอลป1xกําแพงหมิะ เทศกาลไฟประดับนาบานะโนะซาโตะ 

ซื:อเครื;องราง ขอพรการเรียนการงานที;ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  

อิสระช้อปป>: งที;ชินไซบาชิ Mitsu outlet parkJazz dream Nagashima 

ปราสาทโอซากา้ และปราสาทมัตสึโมโต้ - พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน   

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ นํ�าหนักกระเป�า 20 กก. มีบริการอาหารร้อนและเครื องดื มบนเครื อง 
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เที;ยวเต็มทุกวัน ** Free wifi on bus ** ฟรีนํ�าดื มบริการวันละ 1 ขวด  

วันเดินทาง ราคา ราคาไม่เอาตัRวเครื;องบิน พักเดี;ยว 

16-21 พ.ค. 2566 51,999.- 36,999.- 10,000.- 

23-28 พ.ค. 2566 51,999.- 36,999.- 10,000.- 

30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2566 52,999.- 37,999.- 10,000.- 

*ไม่มีราคาเด็ก 

***ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 2000 บาทต่อท่าน (ลูกค้า) 

Flight Detail :  

Thai airasia X   XJ612   BKKKIX   01.15 - 08.40 

     XJ613   KIXBKK   09.50 - 13.50 

วัน รายละเอียดการเดินทาง อาหาร โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นดัเวลา 21.00) -/-/- x 

2 สนามบินคันไซ -โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - นาโกย่า- 
ชมเทศกาลไฟประดับอุโมงค์ไฟ Nabana no sato 
(เฉพาะกรุ๊ปที เดินทาง พ.ค. เท่านั�น) - Mitsui outlet Park Jazz 
dream Nagashima 

-/L/D NAGOYA HOTEL 
SAKAEKITA 
หรือเทียบเท่า 

3 นาโกย่า - เมืองเก่านาราอิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิ B/L/D IKENOTAIRA HOTEL, 
SHIRAKABA KOUGEN 

HOTEL [onsen] 
หรือเทียบเท่า 

4 JAPAN APLS กําแพงหิมะ - เขื;อนคุโรเบะ - นาโกย่า B/L/D NAGOYA HOTEL 
SAKAEKITA หรือเทียบเท่า 

5 นาโกย่า  -  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - พิธีชงชา - 
ช้อปปo� งชินไซบาชิ 

B/L/- AGORA OSAKA NAMBA 
HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ B/-/- x 

 

DAY1  สนามบินสุวรรณภูมิ (นัดเวลา 21.00) 

 21.00 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที ดูแลอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน 

>>รวมบริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง<< 
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DAY2  สนามบินคันไซ  - ปราสาทโอซาก้า - Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima - 

เทศกาลประดับไฟ Nabana no sato 

 01.15  ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที ยวบินที  XJ612 

 08.40  เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี ปุsน (เวลาท้องถิ นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 

ชั วโมง โปรดปรับเวลาในนาtิกาของท่านให้เปuนเวลาท้องถิ น) 

ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ขึ�นอยู่กับสถานการณ์ ณ เวลานั�น และประกาศจากรัฐบาลญี ปุsน)  

 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า "สวนปราสาทโอซาก้า" 

สวนสาธารณะเชิงประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ที ตั�งอยู่ใจกลางโอซาก้า 

เปuนแหล่งท่องเที ยวยอดนิยมของผู้คนที ชื นชอบปราสาทญี ปุsน และนักท่องเที ยวชาวต่างชาติ 

ปราสาทโอซาก้า ถูกสร้างขึ�นในช่วงครึ งหลังของศตวรรษที  16 เพื อเปuนที พํานักของโทโยโทมิ 

ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี ปุsนให้เปuนหนึ งเดียวในสมัยนั�น 

ใช้เวลาตั�งแต่เริ มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ป{ 

เปuนปราสาทขนาดใหญ่ที กลายเปuนหนึ งในสัญลักษณ์ของญี ปุsน 

แต่ทว่าปราสาทโอซาก้าที ก่อสร้างขึ�นในยุคสมัยนั�นถูกเผาทําลายไปพร้อมกับการล่มสลายของต

ระกูลโทโยโทมิ กําแพงหินและยากุระ (หอสังเกตุการณ์)ที เห็นนี� 

จึงได้รับการฟ|�นฟูขึ�นใหม่ในสมัยเอโดะ ส่วนตัวปราสาทก็ถูกสร้างขึ�นใหม่หลังจากนั�น แม้กระนั�น 

ในป}จจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที น่าเกรงขามและยิ งใหญ่ 

จนนับว่าเปuนหนึ งในสามปราสาทที มีชื อเสียงที สุดในญี ปุsน 

เทียบเท่ากับปราสาทนาโกย่าและปราสาทคุมาโมโตะ ไม่รวมค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท (600 

เยน) 

อิสระเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

 

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

เข ้าประเทศ หากฝ่าฝืนม ีโทษปรบัและจบั  ! 
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รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ร้านอาหาร 

หลังรับประทานอาหารเที ยงนําท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ ใช้เวลาประมาณ 2 

ชั วโมง  อิสระช้อปปo� งที   Mitsui outlet Park Jazz dream Nagashima 

แหล่งชอปปo� งเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ที สุดในญี ปุsน ตั�งอยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ 

ห่างจากนาโกย่าประมาณ 45 นาที ภายในจะรวบรวมร้านแบรนด์ชั�นนําต่างๆ มากมาย 

ไม่ว่าจะเปuน กระเป�า รองเท้า เครื องประดับซึ งร้านแบรนด์ส่วนใหญ่ในนี�จะลดมากกว่า 

50%เกือบทุกร้าน ซึ งเอาใจขาช้อปได้เปuนอย่างดี ไม่เพียงแค่เอาท์เล็ทอย่างเดียวเท่านั�น 

บริเวณใกล้เคียงมีทั�งสวนสนุก ออนเซ็น และนะบะนะ โนะ ซาโตะอีกด้วย 

ชม เทศกาลประดับไฟ Nabana no sato (รวมค่าเข้าชม) 

เทศกาลจะจัดขึ:นตั:งแต่วันที; 20 ตุลาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2566 

งานไฟประดับนี�ตั�งอยู่ใน สวนดอกไม้ Nabana No Sato 

ซึ งเปuนหนึ งในโซนที เที ยวยอดนิยมของ Nagashima Resort ที ตั�งอยู่ในเมือง Kuwana 

จังหวัด Mie (ติดกับจังหวัด Nagoya) ค่ะ ในแต่ละป{ก็จะเปoดให้นักท่องเที ยวมาเที ยวพักผ่อน 

ชมความสวยงามของ ทุ่งดอกไม้ ภายใน รวมไปถึง งานไฟประดับที สวยงามนี�ด้วย 

ภายในงานประดับไฟ Nabana No Sato Illumination นั�น ตามโซนต่างๆ 

ก็จะมีการประดับประดาไฟ LED ประดับ นับล้านดวง สว่างสไวไปทั วอย่างสวยงาม 
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โดยนําดวงไฟมาตกแต่งเปuนรูปร่างต่างๆ ทั� งภูเขาไฟฟูจิ ต้นคริสต์มาส ทุ่งดอกไม้ และอื นๆ 

อย่างสวยงามอลังการ 

 

Nabana No Sato Illumination 2022-2023 อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ในแต่ละป{ 

งานไฟประดับสวยๆ นี�ก็จะมีธีมงาน และสีสันต่างกันออกไป โดยในป{นี� 2022-2023 

แน่นอนว่าจะประทับใจและสวยงามอลังการเหมือนทุกๆ ป{ที ผ่านมา 

ให้เรารายล้อมไปด้วยแสงไฟราวกับโลกในฝ}นกันเลยค่ะ แต่ไฮไลท์ที ต้องห้ามพลาดเลยก็คือ 

อุโมงค์ไฟ Tunnel of Light ที มีความยาวถึง 200 เมตร สุดอลังการงานสร้าง! 

ให้เราได้เดินถ่ายรูปสวยๆ ท่ามกลางแสงไฟนวลๆ โรแมนติกมากๆ 

ใครที ได้มาเที ยวยังไงก็ต้องแวะมาที จุดนี�กันสักครั�ง 

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
ที;พัก NAGOYA HOTEL SAKAEKITA  หรือเทียบเท่า 

 

DAY3  นาโกย่า -  เมืองเก่านาราอิ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ฟาร์มวาซาบิ 

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ย่านเมืองเก่านาราอิ นาราอิ-จุคุ 

ตั�งอยู่ระหว่าคิโซฟุคุชิมะและมัตสึโมะโตะ  
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โดยเปuนเมืองพักบนเส้นทางนะกะเซนโดในคิโซะที ได้รับการอนุรักษ์ดีที สุดแห่งหนึ ง 

แวะเยี ยมชมเพื อสัมผัสบรรยากาศของญี ปุsนในวันวาน  

 

 รับประทานอาหารเที;ยง ณ ร้านอาหาร 

ปราสาทมัตสึโมโต้ (ไม่รวมค่าเข้าปราสาทมัตสึโมโต้) เปuนปราสาทที เก่าแก่ที สุดในประเทศญี ปุsน 

เปuนหนึ งในห้าปราสาทในญี ปุsนที ถูกกําหนดให้เปuนสมบัติประจําชาติ 

ตัวปราสาทสร้างขึ�นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 

หอคอยกลางปราสาทเคยใช้เปuนที สําหรับระวังภัย 

ป�อมหอคอยและตัวปราสาทมัตสึโมโต้ถูกสร้างขึ�นในช่วงป{พ.ศ. 2135 

ข้างในตัวปราสาทมีขั�นบันไดสูงชันและเพดานที ไม่สูงมากนัก 

ตามแนวทางเดินจัดแสดงวัสดุเครื องใช้ทางประวัติศาสตร์ เช่น ชุดเกราะซามูไรสมัยเซ็นโกกุ 

ป|นคาบศิลาและอาวุธที เคยใช้สู้รบในสมัยก่อน หน้าต่างเปuนหน้าต่างไม้แคบๆ 

มีช่องสําหรับยิงป|นและยิงลูกธนู 

สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของเทือกเขาแอลป�ญี ปุsนและเมืองมัตสึโมโต้ได้จากชั�นบนสุด

ของปราสาท ช่วงวันหยุดโกลเด้นวีค ปลายเดือนเมษายน – 

พฤษภาคมและวันหยุดโอบ้งช่วงกลางเดือนสิงหาคม อาจต้องเข้าคิวรอเปuนเวลานานถึง 2 

ชั วโมงเพื อเข้าชมภายในตัวปราสาท ในช่วงที ผู้คนหนาแน่นจะมีการแจกบัตรคิว 

คุณสามารถไปทําธุระอย่างอื นก่อนแล้วถือบัตรคิวกลับมาอีกครั�งพร้อมกับบัตรเข้าชมปราสาท

จะทําให้เข้าปราสาทได้เร็วยิ งขึ�น ในฤดูใบไม้ผลิ 

ซากุระจะออกดอกบานสะพรั งตัดกับหลังคาสีดําของปราสาทซึ งมีเทือกเขาแอลป�ญี ปุsนที ปกคลุ

มด้วยหิมะสีขาวเปuนฉากหลังหมู่บ้าน 

ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอ สร้างขึ�นในป{ 1915 เปuนฟาร์มวาซาบิที ใหญ่ที สุดในญี ปุsน 

มีชื อเสียงในเรื องทัศนียภาพที งดงามและมีประวัติความเปuนมายาวนาน 

กังหันนํ�าเก่าแก่ที อยู่ติดลําคลองเคยถูกใช้ถ่ายทําภาพยนตร์อันโด่งดังเรื อง “Dreams” 

ซึ งกํากับโดยผู้กํากับภาพยนตร์ชื อดัง อะกิระ คุโรซาว่า 
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สามารถชมวิวที สวยที สุดอีกแห่งหนึ งของฟาร์ม 

ได้ด้วยการล่องเรือผ่านกังหันนํ�าซึ งเปoดให้บริการตั�งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน 

นอกจากนี�ที ฟาร์มยังมีร้านอาหารที ปรุงจากวาซาบิและร้านขายของฝากที มีผลิตภัณฑ์ซึ งทําจาก

วาซาบิให้เลือกมากมาย 

ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอได้รับความนิยมจากนักท่องเที ยวชาวญี ปุsนเปuนอย่างมากเนื องจากมีทัศ

นียภาพที งดงามและมีอาหารอร่อยให้เลอืกชิมมากมาย 

นักท่องเที ยวสามารถลองชิมสินค้าหลักของที นี ได้เช่นวาซาบิโซบะ (บะหมี บัควีต 

อาหารพื�นเมืองของที นี ) วาซาบิเท็มปุระ (กุ้งและผักทอดกรอบ) 

รวมทั�งอาหารที ปรุงด้วยสูตรแปลกใหม่มีรสชาติแปลกออกไปจากเดิม เช่น 

ไอศครีมวาซาบิและไวน์วาซาบิ แม้จะมีรสชาติค่อนข้างแปลกแต่ก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื อ 

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

 

ที;พัก IKENOTAIRA  HOTEL หรือ SHIRAKABA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

DAY4  JAPAN APLS กําแพงหิมะ - เขื;อนคุโรเบะ - นาโกย่า 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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นําท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทาง สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-

คุโรเบะ ซึ งเปuนส่วนหนึ งของ เจแปนแอลป� (Alpen Route) โดยการนําท่านเดินทางสู่ 

สถานีทาเทยาม่า จากนั�นนําท่านโดยสารเคเบิ�ลคาร์ ลอดภูเขา สู่ สถานีบีโจไดระ 

ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ 

ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป�ญี ปุsน 

ให้ท่านได้เก็บเกี ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า 

มีความสูง 3,015 เมตร ซึ งสูงเปuนอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ 

และยังเปuนหนึ งในสามภูเขาศักดิ�สิทธิ�ตามความเชื อคนญี ปุsนตั�งแต่สมัยโบราณ 

ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า 

ซึ งในวันที ท้องฟ�าโปร่ง สามารถมอง เห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ 

และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที สองข้างทางเปuน กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) 

สูงกว่าสิบเมตร (ความสูงของกําแพงหิมะขึ�นอยู่กับสภาพอากาศในป{นั�นๆ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ) 

สัมผัสกับความขาวของหิมะที สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น 

นับเปuนอีกทัศนียภาพที ตื นตาตื นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที ประทับใจ  

 

 รับประทานอาหารเที;ยง ณ ร้านอาหาร 
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นําท่านเดินทาง ผ่านอุโมงค์ ที ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่า ที มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร 

นับเปuนอุโมงค์ที อยู่สูงที สุดในญี ปุsน จากนั�นนําท่าน โดยสาร กระเช้าไฟฟrา 

ที ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ 

จากนั�นนําท่านนั งเคเบิ�ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ 

ระยะทางประมาณ 800 เมตร 

ซึ งเปuนเคเบิ�ลคาร์แห่งเดียวในญี ปุsนที ลอดภูเขาตั�งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง 

ทั�งนี�เพื อหลีกเลี ยงหิมะที ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั�นชม เขื;อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) 

ซึ งเปuนเขื อนยักษ์กั�นนํ�าที ใหญ่มหึมาที สุดของประเทศญี ปุsน จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดป{ 

ที โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร 

และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ งใช้เวลาตั�งแต่เริ มบุกเบิกจนเสร็จสิ�นประมาณ 45 ป{ 

เฉพาะตัวเขื อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ป{ โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื อข้ามเขื อน 800 เมตร 

 

จากนั�นนําท่านเดินทางกลับเมืองนาโกย่า ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั วโมง 

 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

ที;พัก NAGOYA HOTEL SAKAEKITA หรือเทียบเท่า 

 

DAY5    นาโกย่า  - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชา - 

ช้อปป>: งชินไซบาชิ 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ สร้างขึ�นเพื ออุทิศแก่ อินาริ 

เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูกและการค้าที รุ่งเรือง 

ที นี เปuนศาลเจ้าที สําคัญที สุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริทั�งหมดในญี ปุsน 

แนวเสาประตูโทริอิสีส้มสดใสทอดยาวอย่างสุดตา ขึ�นไปจนถึงยอดเขาอินาริ 

ทําให้เกิดเปuนภาพอันน่าประทับใจและเปuนหนึ งในภาพที โด่งดังที สุดของญี ปุsน 

เทพเจ้าที เปuนจุดกําเนิดในการสร้างฟุชิมิอินะริไทฉะนั�นเปuนหนึ งในเทพหลายองค์ 

หรือที เรียกว่าคามิในภาษาญี ปุsน อันเปuนที เคารพบูชากันในนิกายชินโต 

ศาลเจ้าที สร้างขึ�นเพื ออุทิศแด่เทพอินาริมีมากกว่า 35,000 แห่งทั วประเทศญี ปุsน 

ซึ งส่วนใหญ่จะเปuนศาลเล็ก ๆ ริมถนน แต่ฟูชิมิอินาริเปuนศาลระดับไทชะ หรือ    “ศาลเจ้าใหญ่” 

และด้วยตําแหน่งที ตั�งของศาล จึงทําให้ได้รับการอุปถัมภ์จากราชสํานัก 

และเปuนศาลที พระจักรพรรดิหลายพระองค์มักแวะเวียนมาทสักการะตั�งแต่ในอดีตแล้ว 

ว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี�ก่อตั�งขึ�นในป{ ค.ศ. 711 

ก่อนที เมือเกียวโตจะกลายเปuนเมืองหลวงของญี ปุsน ตลอดทางขึ�นสู่ภูเขาอินาริที มีความสูง 

233 เมตรจะมีศาลเจ้าเล็ก ๆ มากมายตั�งอยู่รายทาง 

และรวมตลอดเส้นทางนี�มีเสาประตูโทริอิประมาณ 10,000 ต้น 

 

 ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) 

ศาลเจ้าแห่งนี�นั�นถูกสร้างขึ�นเพื อให้ระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิ�โคเมอิ 

ผู้ที มีความสําคัญต่อเมืองเกียวโตอย่างมาก 

เนื องจากเปuนจักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต 

โดดเด่นด้วยสถาป}ตยกรรมในยุคเฮอัน 

โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษ์สีแดงที ตั�งอยู่ด้านหน้าของวัด 

มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท์!!! จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั�งเดิมของชาวญี ปุsน 

นั นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี;ปุuน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี ปุsนนั�น มีขั�นตอนมากมาย 

เริ มตั�งแต่การชงชา การรับชา และการดื มชา ทุกขั�นตอนนั�นล้วนมีพิธี 
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รายละเอียดที บรรจงและสวยงามเปuนอย่างมาก พิธีชงชานี� ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว 

ยังเปoดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี�อีกด้วย 

 

 รับประทานอาหารเที;ยง ณ ร้านอาหาร 

เดินทางกลับเมืองโอซาก้า เดินทางสู่ ชินไซบาชิ 

ถนนช้อปปo� งที ครํ าคราไปด้วยนักท่องเที ยว ร้านค้า 

ร้านอาหารมีตลอดสายถ่ายรูปกับมุมสุดฮิต ป�ายGlico 

อิสระอาหารเย็นเพื;อไม่เปvนการรบกวนเวลาของท่าน 

ที;พัก  Agora Osaka Nambe Hotel หรือเทียบเท่า 

DAY6    โรงแรม - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื อเดินทางกลับประเทศไทย 

 09.55 น.   ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที ยวบินที  XJ613 

>>ไม่มีรวมค่าอาหารบนเครื;อง ลูกค้าสามารถซื:ออาหารบนเครื;องได้ตามอัธยาศัย<< 

 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�เปuนทัวร์แบบเหมา 

หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที ระบุไว้ในรายการทัวร์ 

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ 

ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมดให้แก่ท่าน 

 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีนักท่องเที ยวร่วมเดินทาง      

น้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งกับนักท่องเที ยวหรือเอเจนซี ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 
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ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 

วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที มีวีซ่า  

แต่หากทางนักท่องเที ยวทุกท่านยินดีที จะชําระค่าบริการเพิ มจากการที มีนักท่องเที ยวร่วมเดินท

างยกว่าที ทางบริษัทกําหนดเพื อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที จะให้บริการต่อไป  

4.

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที เกิดจากความผิดพลาดในการสะกดชื 

อนามสกุล คํานําหน้าชื อ เลขที หนังสือเดินทาง และอื นๆ 

เพื อใช้ในการจองตั�วเครื องบินในกรณีที นักท่องเที ยวหรือเอเจนซี มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้

กับทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา  

5.

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื อ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที เดินทางจริงของประเทศที เดินทาง 

ทั�งนี� บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที ยวส่วนใหญ่เปuนสําคัญ 

 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ 

ที เพิ มขึ�นของนักท่องเที ยวที มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปsวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ 

ความล่าช้าของสายการบิน การเปลี ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน 

และเหตุสุดวิสัยอื น  

7. อัตราค่าบริการนี�คํานวณขึ�นจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ณ 

วันที ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั�นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบริการเพิ มขึ�นในกรณีที มีการเปลี ยนแปลงอัต

ราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื องบิน ค่าภาษีเชื�อเพลิง          

ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี ยนแปลงเที ยวบิน ฯลฯ 

 

 


