
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ไม่สามารถแสดงรูปที่ลิงก์ได้ ไฟล์นี้อาจได้รับการย้าย เปลี่ยนชื่อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ชี้ไปที่ไฟล์และตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง



 

กำหนดการเดินทาง ราคา 

04 – 08 พฤศจิกายน 2565  48,900.- บาท (ปรับราคาใหม) 
11 – 15 พฤศจิกายน 2565 48,900.- บาท (ปรับราคาใหม) 
18 – 22 พฤศจิกายน 2565 48,900.- บาท (ปรับราคาใหม) 
25 – 29 พฤศจิกายน 2565 48,900.- บาท (ปรับราคาใหม) 

 

 

วันท่ีหนึ่ง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

2100 พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิช้ันระหวางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคานเตอร สายการบินแอรเอเชีย เอ็กซ 

พบกับเจาหนาท่ีท่ีคอยตอนรบัและอำนวยความสะดวก 
*** หมายเหตุ : เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไมมีประกาศเตือนผูโดยสารขึ้น
เคร่ือง ดังนั้นผูโดยสารจำเปนตองพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 45 นาที *** 
 

วันท่ีสอง สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยามา – สะพานโทเก็ตสึเคียว – วัดโทฟุคุจ ิ– ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – ยานกิออน – โอซากา 

0115 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 612 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุนดินแดนอาทิตยอุทัย 

 ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 

 

วันที่ กำหนดการเดินทาง เชา เที่ยง ค่ำ โรงแรม 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ( 01.15 – 08.40+1 )   ✈  

2 
สนามบินคันไซ – เกียวโต – อาราชิยามา – สะพานโทเก็ตสึเคียว – 
วัดโทฟุคุจ ิ– ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – ยานกิออน – โอซากา 

-   
OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

3 
โอซากา – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – 
หมูบานชาวประมงอิเนะ – ชอปปงชินไซบาช ิ

  - 
OSAKA HINODE 
HOTEL NIPPONBASHI 
OR SIMILAR 

4 
ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – 
ชอปปงริงคุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท 

   
KANSAI HOTEL OR 
SIMILAR 

5 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 ) 
 

✈ 
   



นำทานเดินทางสูเมือง “เกียวโต” (Kyoto) เมืองหลวงแหงท่ี 2 ของญี่ปุนท่ีเคยรุงโรจนมากวา 1,000 ป เปนเมืองท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลกในเรื่องของวัฒนธรรมท่ีประณีตและศิลปะแบบญี่ปุนอยางแทจริง เพ่ือนำทานเดินทางสูเมืองเกียวโตเพ่ือ
พาทานเดินทางสู “เขตอาราชิยามา” นำทานผอนคลายไปกับบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติและเปนสถานท่ียอดนิยมในการ
เยี่ยมชมในชวงฤดูใบไมเปลีย่นสี เปนเขตท่ีเต็มไปดวยไมไผและวัดหรือศาลเจามากมาย ใหทานไดเลือกสักการะ หรือ ทาน
จะเลือกชมและเลือกซื้อสินคาพ้ืนเมืองจากรานคามากมายใหทานไดเดินเท่ียวชมความสวยงามและความรมรื่น ดวยสีเขียว
ขจีของทิวไผนับหมื่นตนตลอดสองขางทางจนกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวของผูคนท่ีรักธรรมชาติมากวา 1,000 ป 

จากน้ันนำทานเดินทางสู “สะพานโทเง็ตสึเคียว” (Togetsukyo Bridge) หรือท่ีหลาย ๆ คนรูจักกันในช่ือ Moon 
Crossing Bridge จากตัวเมือง เมื่อขามสะพานไปจะเปนเหมือนเกาะเล็ก ๆ ท่ีอยูกลางแมน้ำ ภายในเกาะเปนรานขาย
อาหาร ขายสินคา ผูคนนิยมมาเดินเลนเปนจำนวนมาก สะพานโทเง็ตสึเคียวน้ันไดถูกสรางข้ึนตั้งแตในสมัยเฮอันประมาณ
ในชวง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 แตก็มีการบูรณะซอมแซมตัวสะพานอยูเรื่อย ๆ จนมาถึงในปจจุบัน เรียกไดวาเปนอีกหน่ึง
สัญลักษณท่ีสำคัญของเมืองอาราชิยามาก็วาได ท้ังดวยความเปนมาอันแสนยาวนานรวมไปถึงความงดงามของสะพานท่ีมี
ฉากหลังท่ีสุดยอดสุด ๆ จากท่ีดานหลังจะเห็นภูเขาสูงใหญและสวนดานลางเปนแมน้ำท่ีท้ังสองฝงเต็มไปดวยสีแดงในฤดู
ใบไมเปลี่ยนสี เปนอีกจุดชมใบไมเปลี่ยนสีท่ีงดงามมาก 

จากน้ันพาทานเดินทางสู “วัดโทฟุคุจิ” (Tofukuji Temple) เปน 1 ใน 5 สถานท่ีชมใบไมแดงหรือใบไมเปลี่ยนสีท่ีมีภูมิ
ทัศนสวยงามท่ีสุดในเกียวโต วัดโทฟุคุจิเปนวัดขนาดใหญ สรางมาตั้งแตป ค.ศ. 1236 และไดช่ือมาจากการผสมช่ือวัดดัง
อยางวัดโทไดจิและวัดโคฟุกุจิ โดยใบไมแดงท่ีน่ีแทบท้ังหมดเปนตนเมเปล ราว 2,000 ตน ซึ่งลวนแลวแตเปนพันธุท่ีมีใบเล็ก
จิ๋วละเอียดออน เวลามองลงไปจากระเบียงไมท่ีเช่ือมระหวางโบสถเอกกับวิหาร Kaisando ท่ีอยูเหนือสวนจะเห็นทะเลใบไม
แดงอยูตรงหนา สรางความสะพรึงใจใหกับผูท่ีมีโอกาสมาชมครั้งแรกเปนอยางมาก นอกจากน้ียังสามารถเดินลงไปชมใน
สวนท้ังท่ีติดกับระเบียงและอยูใตระเบียงไดอีกดวย เรียกไดวาท่ีแหงน้ีเปนจุดชมใบไมเปลี่ยนสียอดนิยมแหงหน่ึงของเมือง
เกียวโตเลยทีเดียว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

  

หลังอาหารกลางวันนำทานเดินทางชม “ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ” (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยท้ังหลายชอบเรียก
กันวาศาลเจาแดงหรือศาลเจาจิ้งจอกเปนศาลเจาชินโต เปนศาลเจาท่ีสรางข้ึนเพ่ืออุทิศใหแกเทพเจาแหงขาวตามความเช่ือ
ของคนญี่ปุน ภายในทานจะไดชมรูปปนของสุนัขจิ้งจอกมากมายท่ีเช่ือกันวาคือผูรับใชของเทพเจาแหงขาวในสมัยน้ัน และ
ศาลเจาแหงน้ียังเปนท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจำนวนหลาย
หมื่นตนจนเปนทางเดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริท่ีผูคนเช่ือกันวาเปนภูเขาศักดิ์สิทธ โดยเทพอินาริจะเปนตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ การเก็บเก่ียวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตาง ๆ และมักจะมีจิ้งจอกเปนสัตวคูกาย 

จากน้ันนำทานเดินทางสู “ยานกิออน” (Gion) ยานทองเท่ียวยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไมวาใครไดลองมาเยือนซักครั้ง
ลวนแตติดใจกันท้ังน้ัน ท่ีแหงน้ีเปนถนนสายเกอิชาอันเลื่องช่ือโดยท่ีสองขางทางจะเรียงรายดวยโรงน้ำชาและรานอาหารสุด
หรูมากมาย นอกจากจะมีแหลงชอปปงเด็ด ๆ แลว ยังมีการผสมผสานความเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุนอยางเกอิชา
ไวดวย โดยอาจจะเห็นเกอิชาเดินไปเดินมาในบริเวณน้ีได อีกสิ่งหน่ึงท่ีทำใหยานกิออนน้ันมีช่ือเสียงโดงดังนาจะเปนเพราะ
บรรยากาศความคลาสสิกจากการท่ีอาคารบานเรือนจะเปนอาคารไมแบบดั้งเดิม แตละหลังจะขนาดไมใหญความกวาง
ประมาณ 5-6 เมตรเทาน้ัน นับเปนยานทองเท่ียวยามค่ำคืนท่ีนาหลงใหลและมีเสนหเฉพาะตัวไมเหมือนใคร อิสระใหทาน
ไดเดินชมและเลือกซื้อสินคากันตามอัธยาศัย 

จากน้ันพาทานเดินทางสู “โอซากา” (Osaka) จัดเปนเมืองใหญอันดับสองของญี่ปุนรองจากโตเกียว ใหญท่ีสุดในญี่ปุนฝง
ตะวันตก เต็มไปดวยชีวิตชีวาอันเปนศูนยกลางการเดินทางและการคาท่ีรุงเรืองมาตั้งแตอดีตของภูมิภาคคันไซ 



ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) 

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสาม โอซากา – เมืองอุจิ – วัดเบียวโดอิน – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – หมูบานชาวประมงอิเนะ – ชอปปงชินไซบาชิ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 

 

พาทานเดินทางสู “เมืองอุจิ” (Uji) เปนเมืองเล็ก ๆ ในจังหวัดเกียวโต (Kyoto) ท่ีคอนขางสงบ มีสถาปตยกรรมทาง
ประวัติศาสตรท่ีไดรับใหเปนมรดกโลกอยางวัดเบียวโดอิน แถมเมืองน้ียังข้ึนช่ือเรื่องชาเขียวท่ีมีช่ือเสียง โดยจะมีถนนชา
เขียวท่ีมีรานขายชาเขียวและสินคาแปรรูปจากชาเขียวใหเลือกซื้อเยอะมากตลอดสองขางทางท่ีจะทำใหเราตองหลงใหล
ไปกับความอรอยของเมนูชาเขียวตางๆ 

จากน้ันพาทานเดินทางสู “วัดเบียวโดอิน” (Byodoin Temple) สถานท่ีสำคัญและมีช่ือเสียงโดงดังของเมืองอุจิ จังหวัด
เกียวโต สรางข้ึนตั้งแตสมัยเฮอันในป ค.ศ. 1052 หรือราว ๆ 1,000 ปมาแลว และเปนวัดท่ีไดรับคัดเลือกจากยูเนสโกให
เปนหน่ึงในมรดกโลกของญี่ปุน ในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะเปนชวงท่ีผูคนนิยมมาเยี่ยมชมเปนอยางมาก เรียกวาเปนจุดชม
ใบไมเปลี่ยนสีท่ีสวยไมแพท่ีไหน ๆ ในเกียวโตเลยทีเดียว โดยไฮไลทของวัดเบียวโดอิน คือ วิหารไมสีแดงสดตั้งอยูตรงใจ
กลางวัด ซึ่งตัววิหารเปนโครงสรางดั้งเดิมตั้งแตอดีต ดานบนตรงมุมสันหลังคามีรูปปนนกโฮโอหรือท่ีท่ัวไปนิยมเรียกวา
ฟนิกซสองตัวยืนอยู ลอมรอบดวยบึงน้ำใสท่ีเต็มไปดวยปลาคารปตัวใหญทำใหรูสึกเสมือนวาวิหารกำลังลอยน้ำอยู ในชวง
หลายศตวรรษท่ีผานมาอาคารตาง ๆ ของวัดเบียวโดอินเสียหายและถูกทำลายหลายครั้ง แตวิหารแหงน้ีเปนหน่ึงใน
อาคารไมเพียงไมก่ีหลังท่ีรอดพนจากการถูกทำลาย และถาสังเกตใหดีวิหารน้ีก็คือวิหารท่ีปรากฏอยูบนเหรียญสิบเยนของ
ญี่ปุนน่ันเอง หน่ึงในวิหารท่ีเกาแกท่ีสุดในญี่ปุนอัดแนนไปดวยเรื่องราวในประวัติศาสตร ไมแปลกใจเลยท่ีวัดเบียวโดอินจะ
ถูกจัดใหเปนมรดกโลกของญี่ปุนท่ีทรงคุณคาและถูกอนุรักษไว 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลังอาหารกลางวันพาทานเดินทางสู “จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ” (Amanohashidate Sandbar) หรือท่ีเรียกกัน
วาสะพานสูสรวงสวรรค (bridge in heaven) ตัวช่ือนาจะมาจากการเปนจุดชมวิวท่ีสวยจนเลื่องช่ือมาก ๆ สามารถ
มองเห็นอาวมิยาสึยาวกวา 3 กิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะเปนสันทรายคดเคี้ยวเช่ือมตอกันมีความกวาง 20 เมตร และบริเวณ
น้ันจะมีตนสนญี่ปุนอยูมากถึง 8,000 ตน บางตนจะมีรูปรางเฉพาะท่ีไมซ้ำกัน ดานมุมท่ีถือเปนไฮไลทท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ก็คือบริเวณจุดชมวิวของภูเขาท้ัง 2 ฝง ซึ่งไดรับการยอมรับมานานหลายศตวรรษวาเปนสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดอันดับตน ๆ 
ของประเทศญี่ปุน การันตีจากการติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดในญี่ปุน ครองตำแหนงรวมกับเกาะมิยาจิมะใน
จังหวัดฮิโรชิมา และมัตสึชิมะในจังหวัดมิยางิ เปนจุดชมวิวท่ีงดงามและไมควรพลาดมาชมเมื่อมาเยือนเกียวโต 



จากน้ันพาทานเดินทางสู “เมืองอิเนะ” (Ine) เปนเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกียวโต มีประชากร 2,500 
คน เพ่ือพาทานไป “หมูบานอิเนะ” (Ine Fishing Village) เปนหมูบานชาวประมง หมูบานเล็ก ๆ ริมอาวทางตอนเหนือ
ของจังหวัดเกียวโต เดิมเปนหมูบานท่ีมีช่ือเสียงในดานการประมง ทำการประมงกันเยอะมาก แตเดี๋ยวน้ีการทำการประมง
ไมเยอะเหมือนเมื่อกอนเลยมีการปรับเปลี่ยนใหเปนแหลงทองเท่ียว และยังเปนหมูบานอนุรักษท่ียังคงความสวยงามของ
ตัวบานเรือนไมเกาแบบดั้งเดิม “ฟุนายะ” (Funaya) คือ บานช้ันลางของบานหรือใตถุนบานเปนทาจอดเรือ ช้ันบนจะ
เปนท่ีพักอาศัย โดยบานเรือนสวนใหญอยูติดอาว ริมน้ำ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการออกเรือไปหาปลา เวลามองไกล 
ๆ จะเห็นเปนเหมือนหมูบานลอยน้ำโดยมีฉากหลังเปนภูเขา 

จากน้ันนำทานเดินทางสู “ชินไซบาชิ” ยานชอปปงขนาดมหึมาระยะทางกวา 600 เมตรท่ัวยานดาวนทาวนของเมือง 
ประวัติศาสตรของชินไซบาชิในฐานะแหลงชอปปงน้ันมีมายาวนานเกือบสี่ศตวรรษ พ้ืนท่ีแหงน้ีดึงดูดคนทองถ่ินและ
นักทองเท่ียวใหเขาสูรานคาท่ีคึกคักมายาวนาน และข้ึนช่ือวาเปนหน่ึงในจุดหมายท่ีนำกระแสแฟช่ันมากท่ีสุดแหงหน่ึงของ 
โอซากา โดยทานจะไดพบกับรานคาท่ีมี ช่ือเสียง รานขายยา รานเครื่องสำอาง รานขายเสื้อผา รานอาหาร ราน
เครื่องใชไฟฟา รานเครื่องคอมพิวเตอร รานเครื่องสำอาง รานขายขนม รานขายเสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ ราน 100 
เยน ฯลฯ เชิญทานสนุกสนานกับการเลือกชมและซื้อสินคาตาง ๆ มากมาย และสัมผัสบรรยากาศคึกคักของจุดหมาย
ปลายทางท่ีสำคัญแหงน้ี 

* เพ่ือใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย ... ใหทานเลือกชิมรานอรอยจากรานคาตาง ๆ * 

ที่พัก : OSAKA HINODE HOTEL NIPPONBASHI หรือเทียบเทา 
 

วันท่ีสี่ ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซากา (ดานนอก) – นารา – วัดโทไดจิ – ชอปปงริงคุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท 

เชา  รับประทานอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

 

นำทานเดินทางสู “ตลาดคุโรมง” (Kuromon Ichiba Market) เปนตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเกาแกมากท่ีสุดแหงหน่ึงของ
เมืองโอซากา ไดรับสมญานามวาเปนครัวของโอซากา บรรยากาศภายในเปนทางเดิน Arcade เล็ก ๆ ทอดยาวประมาณ 
600 เมตร ท้ังสองขางทางจะเต็มไปดวยรานคาตาง ๆ กวา 160 รานคา ขายท้ังของสดและแบบพรอมทานมีของกินเลน
และอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไดชิมกันในตลาดคุโรมงจะเปนของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเน้ือและ ผักตาง ๆ 
รานอาหารตาง ๆ ภายในตลาดจึงเนนขายอาหารทะเลกันท้ังแบบสด ๆ เชน ซาชิมิ ซูชิ และหอยนางรมและแบบปรุงสุก 
เชน ปลาไหลยาง ปลาหมึกยาง หอยเชลยาง กุงเทมปุระ เปนตน นอกจากน้ีก็จะเปนพวกผลไมตาง ๆ ตามฤดูกาลของญี่ปุน
ท่ีควรคาแกการลองอยางมาก เชน แอปเปล มะเขือเชอรี่สตอเบอรี่ เมลอน กีวี และลูกแพร ซึ่งราคามักจะถูกกวาและหอม
หวานกวาบานเรา ใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 

จากน้ันนำทานเดินทางสู “ปราสาทโอซากา” (Osaka Castle) เปนหน่ึงในแลนดมารคสำคัญของเมืองโอซากา ถูกสรางข้ึน
ในชวงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 16 เพ่ือเปนท่ีพำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูรวมญี่ปุนใหเปนหน่ึงเดียวในสมัยน้ัน ใชเวลา
ตั้งแตเริ่มกอสรางจนถึงเสร็จสมบูรณยาวนานกวา 16 ป เปนปราสาทขนาดใหญท่ีกลายเปนหน่ึงในสัญลักษณของญี่ปุน แต
ทวาปราสาทโอซากาท่ีกอสรางข้ึนในยุคสมัยน้ันถูกเผาทำลายไปพรอมกับการลมสลายของตระกูลโทโยโทมิ กำแพงหินและ
ยากุระ จึงไดรับการฟนฟูข้ึนใหมในสมัยเอโดะ สวนตัวปราสาทก็ถูกสรางข้ึนใหมหลังจากน้ัน โดยหอคอยปราสาทจะมีอยู
ดวยกันท้ังหมด 8 ช้ัน ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกำแพงหินคอนกรีต คนู้ำ และสวนนิชิโนมารุซึ่งตั้งอยูทางปอมตะวันตก 
มองแลวดูตัดกับความเปนเมืองทันสมัยท่ีอยูรายลอมจากตึกอาคารทันสมัยทำใหความรูสึกเหมือนเปนปราสาทโบราณท่ี
หลุดเขามาในยุคปจจุบัน อิสระใหทานไดเก็บภาพความงดงามของปราสาทโอซากาตามอัธยาศัย 



เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) 

 

นำทานเดินทางสูเมือง “นารา” เพ่ือกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดท่ีเกาแกตั้งแตสมัยคริศตวรรษท่ี 18 ณ 
“วัดโทไดจ”ิ (Todaiji) หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุตสึ (Daibutsu of Nara) วัดแหงน้ีน้ันถูก
สรางข้ึนเมื่อป ค.ศ. 752 เปนวิหารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลกและมีช่ือเสียงโดงดัง โดยมีเสาขนาดใหญพรอมพ้ืนท่ีเปดโลงมีความ
เช่ือวาผูท่ีเดินผานลานกวางจะพบกับความโชคดีในปน้ัน ท่ีประตูทางเขาไมขนาดใหญดานหนาน้ันจะมีรูปปนขนาดใหญเฝา
ประตูอยูท้ังสองขาง เราจะพาทานเดินทางสู “สวนนารา” สวนสาธารณะท่ีเปนท่ีนิยมและรูจักกันดีในช่ือวา “สวนกวาง” 
เพราะภายในสวนมีกวางอาศัยอยูเปนจำนวนมากกวา 1,000 ตัว เดินอยูท่ัวไป และในสวนยังมีสิ่งท่ีเปนอนุสรณใน
ประวัติศาสตรของเมืองนาราท่ีนาชมอีกมากมาย ใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

จากน้ันนำทานเดินทางตอไปยัง “ริงคุ พรีเมี่ยม เอาทเล็ท” (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปปงท่ีใหญท่ีสุดในญี่ปุน
ใกลกับสนามบินคันไซ ท่ีแหงน้ีไดถูกออกแบบมาโดยไดแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศทาเรือตอนใตของอเมริกา จำลอง
เปนเสมือนเมืองทาแหงการช็อปปงท่ียิ่งใหญ ภายใตการแตกแตงท่ีดูหรูหรามีสไตลและรวบรวมแบรนดดังรานคาไวมากถึง 
210 ราน ใหทานไดเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมช่ือดังหลากหลายและสินคาดีราคาพิเศษ อาทิ 
เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เสื้อผา กระเปา รองเทาอุปกรณกีฬา เครื่องใชไฟฟา และยังเปนแหลงรวมสินคาแบรนดญี่ปุน
โกอินเตอรมากมายกับคอลเลคช่ันเสื้อผาลาสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione 
Tessile ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซื้อกระเปาไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู
เครื่องประดับและนาิกาหรูอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทาแฟช่ัน 
Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินคาสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกชอปปงกันตามอัธยาศัย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) 

ที่พัก : KANSAI HOTEL หรือเทียบเทา 

 
วันท่ีหา สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ( 09.55 – 14.20 ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระใหเรียบรอยเพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

 สมควรแกเวลา นำทานเดินทางสู “สนามบินคันไซ” 

0955 เดินทางจาก สนามบินคันไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบิน XJ 613 

1420  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม 

หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบินเปนตน 
 

 

 

 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทองเท่ียวหรือสำรวจเสนทางเทานั้น หากทานถูก
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุนปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ถือเปนเหตุผลท่ีอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะคืนคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้นแกทาน *** 

*** หนังสือเดินทางตองเหลืออายุการใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน *** 



 
 

 
 

   อัตราคาบริการ   04 – 08 พฤศจิกายน 2565 
ผูใหญ                                                                      ทานละ 48,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)        ทานละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                               ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมีราคาเด็ก*** 

 
 
 
 
 

   อัตราคาบริการ   11 – 15 พฤศจิกายน 2565 
ผูใหญ                                                                      ทานละ 48,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)        ทานละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                               ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมีราคาเด็ก*** 

 
 

   อัตราคาบริการ   18 – 22 พฤศจิกายน 2565 
ผูใหญ                                                                      ทานละ 48,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)        ทานละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                               ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมีราคาเด็ก*** 

 
 

   อัตราคาบริการ   25 – 29 พฤศจิกายน 2565 
ผูใหญ                                                                      ทานละ 48,900.- บาท 

เด็กทารกอายุไมเกิน 2 ป (Infant) (รวมคาวีซา + ประกัน)        ทานละ   2,000.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                               ทานละ   6,000.- บาท 

***ไมมีราคาเด็ก*** 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 


	2100 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

