
 

 

HOTEL MIMARU + PRIVATE TRANSFER 5 วนั 4 คนื 

แพ็คเกจเทีย่วญีปุ่่ นแบบสว่นตวั เกยีวโต โอซากา้ โกเบ นารา 

อสิระเลอืกทีเ่ทีย่วทีต่รงใจ ปรบัเปลีย่นแผนการเดนิทางได ้

เฉพาะโรงแรม และ รถรบัสง่ ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

วนัที ่ รายละเอยีดการเดนิทาง อาหาร 

วนัที ่1 รถสว่นตวัรับจากสนามบนิคนัไซ - โรงแรม - อสิระทอ่งเทีย่ว - 

วนัที ่2 
รถน าเทีย่วสว่นตวั - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ป่าไผอ่าราชยิามา่ - วดัน ้าใส คิ
โยมซิ ึ- ยา่นกอิอน - ยา่นโดทงโบร ิชนิไซบาช ิ- โรงแรม 

- 

วนัที ่3 
รถน าเทีย่วสว่นตวั - เมอืงนารา - วัดโทไดจ ิ- สวนสาธารณะนารา - เมอืงโกเบ - ทา่เรอื
โกเบ - โกเบไชน่าทาวน ์- ถนนนันคงิมาจ ิ- โรงแรม 

- 

วนัที ่4 FREE DAY อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวัน - โรงแรม - 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่ว - รถสว่นตวัรับจากโรงแรม - สนามบนิคนัไซ - 

โรงแรม เลอืกพัก APARTMENT HOTEL MIMARU OSAKA ทัง้หมด 3 แหง่ 4 คนื 

ผูเ้ดนิทาง เริม่ตน้ 4 ทา่น ขึน้ไป รถโดยสาร Alphard / Grand Hiace แบบสว่นตัว 

 แถมฟร ีบัตร Hankyu Tourist 1 Day Pass (ใชไ้ด ้1 วนั) 

 แพ็คเกจรวม รถรับ-สง่ สนามบนิ, รถน าเทีย่วแบบสว่นตัว 2 วนั และ โรงแรม 4 คนื 

เดนิทางวนันี ้ถงึ 30 กนัยายน 66 

ผูใ้หญร่าคาทา่นละ 22,100 บาท 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี มเีตยีงเสรมิ 22,100 บาท 

เด็กอายไุมเ่กนิ 6 ปี ไมม่เีตยีงเสรมิ 14,890 บาท 
 

 



 

 

 

 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคิันไซ ประเทศญี่ปุ่ น หลังจากผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และรับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นรอขึน้รถทีจ่ดุนัดพบ 

รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย เพือ่น าท่านเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก โดยรถทีโ่ดยสารจะเป็นรถสว่นตัว 

ALPHARD หรอื HIACE ตามจ านวนผูเ้ดนิทาง น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

โดยท่านสามารถเลอืกพกัหอ้งพกัในเครอื APARTMENT HOTEL MIMARU OSAKA ได้

ท ัง้หมด 3 แหง่ ดงันี ้

 MIMARU OSAKA NAMBA STATION 

 MIMARU OSAKA NAMBA NORTH 

 MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI NORTH 

  

โดยจะเป็นอพารท์เมน้ตท์ ีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบครนั ท าเลด ีใจกลางยา่นส าคญั สะดวก 

สบาย เหมาะกบันกัทอ่งเทีย่วทุกกลุม่ ทุกวยั โดยเฉพาะกลุม่ครอบครวั ซึง่มหีอ้งหลากหลายแบบให้

ทา่นเลอืก มรีะบบรกัษาความปลอดภยั Free Wifi  เครือ่งครวั เครือ่งใชค้รบครนั 

เมือ่ถงึโรงแรมทีพั่กแลว้สามารถยืน่พาสปอรต์และ ใบ Hotel Confirmation Voucher  เพือ่ท าการ

เช็คอนิ 

อสิระท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิที่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใช ้

เดนิทางท่องเที่ยวตามย่านต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงโอซากา้ (ทางบรษัิทมบีรกิารวางแผนการท่องเที่ยวโอ

ซากา้ แบบสดุ Exclusive ไวค้อยบรกิารทกุทา่น) 

 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ One Way Transfer จากสนามบนิ > โรงแรม พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

 

 

อสิระรับประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในแพ็คเกจ)  

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ามารถเปลีย่นแปลงสถานทีไ่ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยจะสามารถ

ใชร้ถน าเทีย่วไดภ้ายในเวลา 10 ช ัว่โมง หรอื ภายในระยะทาง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีโ่อซากา้ 

เกยีวโต โกเบ วาคายามะ เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตามใจทา่นมากขึน้  

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รายละเอยีดกบัทางบรษิทัลว่งหนา้ 3 สปัดาห ์

เพือ่ใหท้างบรษิทัไดท้ าการแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทราบ และ หากทา่นตอ้งการรบัประทาน

อาหาร ณ รา้นอาหารทีต่อ้งมกีารจองโตะ๊ลว่งหนา้ สามารถตดิตอ่ทางบรษิทัใหด้ าเนนิการจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคา่อาหาร) 

 รถมารับทา่นเดนิทางทอ่งเทีย่วสูเ่มอืงเกยีวโต (ระยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) โดยสถานทีท่ีจ่ะ

น าทา่นเทีย่วชม ไดแ้ก ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

รายละเอยีดการเดนิทาง 

 
วนัที ่1  

 

วนัที ่2 

 



     

ศาลเจา้แห่งนี้นับเป็นสถานที่ชมใบไมเ้ปลีย่นสทีี่ข ึน้ชือ่ของเกยีวโต โดยใบไมจ้ะเปลีย่นสชี่วงปลาย

เดอืนพฤศจกิายน นอกจากชมอาคารและนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิใ์นศาลเจา้แลว้ ทีน่ี่ยังนับวา่เป็นสถานทีท่ีม่ภีูม ิ

ทัศนท์ีส่วยงาม มคีวามเป็นธรรมชาต ิและเป่ียมไปดว้ยมนตข์ลัง 

ไฮไลทก็์คอื Senbon Torii เสาโทรอิสิแีดงนับพันตน้ทีเ่รยีงรายทีใ่ช ้vermilion สชีาดสตูรเฉพาะ สแีดง

สือ่ถงึรุุ่งอรุณและแสงสวา่งบอกถงึความหวังและความสดใส บง่บอกถงึจติวญิญาณของชาวญีปุ่่ น ผูม้าสักการะ

ไดบ้รจิาคประตโูทรอิเิพือ่แสดงค าอธษิฐานและขอบคณุมาตัง้แตส่มัยเอโดะ (ปี 1603-1868) เป็นทีม่าของเสา

โทรอินัิบพันทีเ่รยีงเป็นอโุมงคม์ุง่หนา้สูภ่เูขาอนิาร ิ

   

จากนั้นน าท่านเดนิทางท่องเที่ยวสู่เสน้ทางป่าไผ่ อาราชยิามา่ ตัง้อยู่ทางตะวันตกของเมอืงเกยีว

โต เป็นพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวที่มธีรรมชาตอิันงดงามอย่างเสน้ทางป่าไผ่ (Bamboo Grove) ซึง่เป็นมุม

ถ่ายรูปยอดฮติทีอ่ยู่หลังวดัเทนรวิ รวมทัง้แมน่ า้โฮซูกาวะ ทีส่ามารถล่องเรอืได ้และมแีลนดม์ารค์ทีส่ าคัญก็

คอื สะพานโทเก็ตสเึคยีว 

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ วัดน ้าใส หรือ วัดคโิยมซิ ึ(ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน 400 เยน) เป็นชือ่ใน

ภาษาญีปุ่่ นทีแ่ปลวา่ “น ้าบรสิทุธิ”์ วัดนี้คนไทยนยิมไปเทีย่ว เป็นวัดทีม่ชี ือ่เสยีงมากในเกยีวโต และไดเ้ป็นหนึง่

ในมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ดว้ย สิง่กอ่สรา้งทีส่ าคัญของวัดนี้อยูท่ีศ่าลาไมท้ีต่ัง้อยูบ่นเนนิ

เขา และรองรับดว้ยเสาไมข้นาดใหญจ่ านวนรอ้ยกวา่ตน้ เมือ่มองจากศาลาไมล้งไปทีด่า้นลา่งจะเห็นตน้เมเป้ิล

เปลีย่นสเีป็นสแีดงในชว่งใบไมเ้ปลีย่นส ีและเห็นซากรุะในชว่งซากรุะบาน 

   

วดัคโิยมซิ ุเป็นวดัพทุธนกิายหนึง่ วดัแหง่นีเ้ร ิม่สรา้งในปี ค.ศ. 798 แตศ่าลาไมท้ีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขาทีเ่ห็น

อยูใ่นปัจจุบันสรา้งขึน้ทหีลังในปี ค.ศ. 1633 สว่นสาเหตทีค่นไทยเรยีกวัดนี้วา่วัดน ้าใส เนื่องจากวา่วัดนี้มนี ้าที่

ใสบรสิทุธิอ์ยู ่3 สายไหลลงมาทีน่ ้าตกโอโตวะ ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดต้ักดืม่ หรอื ลา้งหนา้ 

จากนั้นน าท่านท่องเที่ยวสู่ย่านกอิอน ย่านเกอชิาและไมโกะแห่งเกียวโต ชมสเน่ห์เมอืงเก่ายาม

เย็น ตัง้อยูใ่นเขตฮกิาชยิามา่ของเมอืงเกยีวโต เป็นยา่นเกา่แกท่ีม่รีา้นแบบมาจยิะ ซึง่เป็นรา้นเล็กๆ สไตลญ์ีปุ่่ น

โบราณและรา้นน ้าชาซึง่มเีกอชิา หรือในภาษาถิน่เรียกว่า เกอโิกะ  รวมทัง้ไมโกะ  ซึง่เป็นเกอชิาฝึกหัดคอย



บรกิารลกูคา้ โดยทา่นสามารถเชา่ชดุกโิมโนเพือ่สวมใสถ่่ายภาพและเดนิท่องเทีย่วบรเิวณรอบๆ (ไมร่วมคา่เชา่

ชดุประมาณ 2,700 เยน) และ ช็อปป้ิงทีถ่นนคนเดนิคาวาระมาจไิด ้

   

เดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ และ อสิระชอปป้ิงเลอืกซือ้ของและถา่ยรปู เพลดิเพลนิกับเมอืงยามค า่คนื

ที ่ยา่นชนิไซบาช ิและ โดทงโบร ิ 

   

อสิระรับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

น าทา่นเดนิทางถงึทีพั่ก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิ

ที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วตามยา่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจของกรงุโอซากา้ 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ 10 ช ัว่โมง หรอืไมเ่กนิ 300 กม. พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

 

 

อสิระรับประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

 โปรแกรมทอ่งเทีย่วในวนันีส้ามารถเปลีย่นแปลงสถานทีไ่ดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ โดยจะสามารถ

ใชร้ถน าเทีย่วไดภ้ายในเวลา 10 ช ัว่โมง หรอื ภายในระยะทาง 300 กโิลเมตร ในบรเิวณพืน้ทีโ่อซากา้ 

เกยีวโต โกเบ วาคายามะ เพือ่ใหท้า่นไดเ้ทีย่วไดอ้สิระและตรงตามใจทา่นมากขึน้  

หากตอ้งการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรบกวนแจง้รายละเอยีดกบัทางบรษิทัลว่งหนา้ 3 สปัดาห ์

เพือ่ใหท้างบรษิทัไดท้ าการแจง้เปลีย่นโปรแกรมใหค้นขบัรถทราบ และ หากทา่นตอ้งการรบัประทาน

อาหาร ณ รา้นอาหารทีต่อ้งมกีารจองโตะ๊ลว่งหนา้ สามารถตดิตอ่ทางบรษิทัใหด้ าเนนิการจองใหไ้ด้

เชน่กนั (ไมร่วมคา่อาหาร) 

รถมารับท่านตามเวลานัดหมาย เดนิทางท่องเทีย่วสูเ่มอืงนารา น าท่านเทีย่วชมวัดโทไดจ ิ(ไม่รวมค่า

เขา้ชมดา้นใน 600 เยนตอ่ท่าน) เป็นวัดพุทธในเมอืงนาระ  ศาลาหลวงพ่อโต (ไดบตุสเึด็ง) ของวัดนี้ไดรั้บการ

บันทกึวา่เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลกเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปไดบตุสขึนาดใหญห่ลอ่จากบรอนซ ์ซึง่

เป็นพระปฏมิาแทนองคพ์ระไวโรจนพุทธเจา้ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศนูยก์ลางของโรงเรยีนศาสนาในสายเคงง

อกีดว้ย วัดนี้ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในทะเบยีนเดยีวกับวัด ศาลเจา้ และสถานทีส่ าคัญอืน่ ๆ อกี 7 

แหง่ในเมอืงนาระ 

วนัที ่3 

 



   

เที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะนารา สวนสาธารณะนารา เป็นหนึ่งในสวนสาธารณะ

เกา่แกข่องประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวน ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญทัง้วัดโทไดจ ิวัดโคฟคุจุ ิศาลเจา้คาสุ

งะ ไทฉะ และพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัิงหวัดนารา นอกจากนี้นักท่องเทีย่วยังสามารถพบเจอกับฝงูกวางทีใ่ช ้

ชวีติอยูต่ามธรรมชาต ิซึง่กลายมาเป็นสญัลักษณ์และจดุดงึดดูนักทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจังหวดันาราในปัจจบุัน  

   

อสิระรับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงโกเบ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

น าทา่นเดนิทางเทีย่วชมทา่เรอืโกเบ และโกเบ พอรท์ ทาวเวอร ์(Kobe Port Tower) เป็นหนึง่ในแลนด์

มารค์ส าคัญ ซึง่ทุกคนทีม่าเทีย่วโกเบไม่ควรพลาดอย่างยิง่ โดยหอคอยสแีดงตระหงา่นแห่งนี้ตัง้อยู่ในบรเิวณ

เมอืงท่าที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของญีปุ่่ น และดา้นในหอคอยจะมจีุดใหนั้กท่องเที่ยว ไดเ้ขา้มาดูววิทวิทัศน์

โดยรอบของเมอืงโกเบ จากชัน้ต่างๆ ในหอคอยอีกดว้ย ซึง่ว่ากันว่าจุดชมววิที่อยู่ในชัน้หอคอยแห่งนี้ เป็น

สถานทีส่ าหรับชมววิเมอืงโกเบทีด่ทีีส่ดุ เพราะสามารถมองเห็นเมอืงโกเบแหง่นีไ้ดร้อบดา้นแบบ 360 องศา 

   

เที่ยวโกเบไชน่าทาวน์และอสิระชอปป้ิงที่ถนนนันคงิมาจ ินันคงิมาจคิอืย่านไชน่าทาวน์ในเมอืงโกเบ 
ตัง้อยูท่างใตข้องสถานโีมโตะมะช ิและใกลก้ับหา้งสรรพสนิคา้ไดมาร ุทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหารจนี หลากหลาย
ประเภทกวา่ 100 รา้น ทีค่ณุไมค่วรพลาด ในการไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีจากภมูภิาคตา่งๆ ไดแ้ก ่กวางตุง้, 
ปักกิง่, เซีย่งไฮ ้และมณฑลเสฉวน เป็นตน้ และทีแ่หง่นี้ยังมรีา้นคา้ทีจ่ าหน่ายติม่ซ า, ขนมหวาน และสนิคา้
ท่ัวไปมากมาย ถอืเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงส าคัญ ของเมอืงโกเบ และเป็นพืน้ทีท่ีม่ักจะคกึคัก เต็มไปดว้ยนักท่องเทีย่ว
ในชว่งวนัหยดุสดุสปัดาห ์



    

จากนัน้เดนิทางกลับสูเ่มอืงโอซากา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

อสิระรับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

น าทา่นเดนิทางถงึทีพั่ก และ อสิระท่องเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย ท่านสามารถใชบ้ัตรรถไฟใตด้นิ

ที ่ทางบรษัิทไดแ้ถมให ้ใชเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วตามยา่นตา่งๆ ทีน่่าสนใจของกรงุโอซากา้ 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ 10 ช ัว่โมง หรอืไมเ่กนิ 300 กม. พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

 

อสิระรับประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

อสิระทอ่งเทีย่วในเมอืงโอซากา้ เกยีวโต โกเบ ซึง่แตล่ะเมอืงมจีดุเดน่ทีแ่ตกตา่งกัน โดยทา่นสามารถ

น า QR Code ของ Hankyu Tourist Pass 1 Day ทีไ่ดรั้บจากทางบรษัิทไปสแกนเพือ่แลกรับตั๋วไดท้ี ่Hankyu 

Tourist Center สถานี Umeda, Osaka, Kawaramachi, Kyoto, Sannomiya, Kobe และ Kansai Airport 

Agency Travel Desk 

 

 

หรอืทา่นสามารถทอ่งเทีย่วในกรงุโอซากา้ โดยมยีา่นทอ่งเทีย่วทีแ่นะน า เชน่ 

ยา่นนมับะ ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดัง แห่งเมอืงโอซากา้ มสีนิคา้มากมายหลายยีห่อ้ ทัง้สนิคา้ญีปุ่่ นและสนิคา้

แบรนด์เนม หา้งดังมากมาย รวมถึงรา้นอาหารต่างๆ ขึน้ชื่อ เช่น รา้นอาหารญี่ปุ่ นขนานแท ้รา้นซูชเิวียน 

รา้นอาหารทะเล เป็นตน้ 

วนัที ่4 

 



 

ยา่นชนิไซบาช ิและคลองโดทงโบร ิอกีหนึง่แลนดม์ารค์ทีส่ าคัญของโอซากา้ ทีเ่รยีกวา่ใครไปใครมา

ก็ตอ้งแวะมาที่นี่  จุดเด่นคือรา้นขายของในเครือกูลโิกะมากมายหลากหลายหลายชนิด นอกจากนั้นยังมี

รา้นอาหาร และรา้นขายของมากมาย และยังสามารถเดนิเชือ่มกับยา่นนัมบะไดอ้กีดว้ย 

 

ปราสาทโอซากา้ ปราสาททีเ่กา่แกแ่ละเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง ทีม่เีรือ่งราวมากมาย และเป็นอกีหนึง่

สถานทีท่ีไ่มค่วรพลาด เมือ่มาเทีย่วทีเ่มอืงโอซากา้ 

 

ไคยคูงั หรอืพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้ ทีน่ีน่อกจากจะเป็นพพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีใ่หญเ่ป็นอันดับตน้ๆ ของญีปุ่่ น

แลว้ ยังมหีา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ดว้ย และนอกจากนี้ยังมชีงิชา้สวรรคท์ีส่วยงามและมองเห็นววิของ

อา่วโอซากา้ไดอ้ยา่งชดัเจนอกีดว้ย 

 

ตลาดปลาคุโรมง พลาดไมไ่ดอ้ยา่งยิง่ ส าหรับท่านทีช่อบทานอาหารทะเล กับตลาดเชา้แหง่นี้ ทีเ่ต็ม

ไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ ใหล้องทานมากมาย และยังมสีนิคา้ เชน่ อาหารทะเลตากแหง้ ไวใ้หซ้ือ้กลับไปเป็น

ของฝากอกีดว้ย 

 

ย่านชนิเซไค หรอื ย่านโลกใหม ่หรือ ในภาษาญีปุ่่ น ที่แปลว่า โลกใหม่ ตัง้อยู่ที่ย่านชนิอมิามยิะ 

จดุเดน่คอืเรือ่งของรับประทานแบบญีปุ่่ นขนานแท ้กับรา้นแบบอซิากายะ และมหีอคอย Tsutenkaku ตัง้อยู ่ซ ึง่

สามารถขึน้ไปดวูวิ ขา้งบนไดอ้กีดว้ย 



 

ยา่นเทนโนจ ิ ยา่นเกา่แก่ของโอซากา้ มทีีเ่ทีย่วมากมาย เชน่ ศาลเจา้เทนโนจ ิ หา้งฮารูคัส และอกี

มากมาย 

 

ยา่นอุเมดะ อกีหนึง่ยา่นทีส่ าคัญของโอซากา้ เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของโอซากา้ แหล่งชอ้ปป้ิง 

มากมายทีไ่ม่เหมอืนกับยา่นนัมบะ หรอืชนิไซบาช ิ  ย่านนี้จะมรีา้นคาเฟ่น่าน่ังมากมาย เป็นอกียา่นนงึทีไ่ม่ควร

พลาดจรงิๆ 

 

หรอื ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วไปยัง สวนสนุก Universal Studio Japan สามารถตดิตอ่ 

สอบถามเพือ่ซือ้บัตรไดท้ีเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิท ( ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งวนัเดนิทาง ) 

เดนิทางกลับสูท่ีพั่กดว้ยตัวเอง และ อสิระทอ่งเทีย่วและพักผอ่นตามอัธยาศัย  

 ไมม่รีถสว่นตวับรกิารในวนันี ้

 

 

 

อสิระรับประทานอาหารเชา้ (ไมร่วมในแพ็คเกจ) 

หลังจากทีท่่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถงึเวลาเช็คเอาทอ์อกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นเดนิทางจาก

โรงแรมสูส่นามบนินานาชาตคิันไซ โดยรถรับสง่สว่นตัว  

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตคิันไซ หลังจากนัน้เช็คอนิทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิทีท่า่นเลอืก 

เดนิทางออกจากสนามบนินานาชาตคิันไซ  

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และมคีวามสขุ 

 

 ใชร้ถสว่นตวัแบบ One Way Transfer จากโรงแรม > สนามบนิ พรอ้มคนขบัรถ ไมม่ไีกด ์

 

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

วนัที ่5 

 



อตัราคา่บรกิารรวม 
- คา่ทีพั่ก 4 คนื ณ โรงแรมทีท่า่นเลอืกขา้งตน้ 

- คา่บรกิารรถรับ-สง่ สว่นตัวระหวา่งสนามบนิ – โรงแรม – สนามบนิ 

- บัตร Hankyu Tourist Pass 1 Day (ใชเ้ดนิทางได ้1 วนั) 

- บรกิารรถทอ่งเทีย่วแบบสว่นตัว พรอ้มคนขบัรถ 2 วนั ไมเ่กนิ 10 ชัว่โมง ตามเสน้ทางทีร่ะบ ุ

- คา่น ้ามันรถ และคา่จอดรถตามจดุบรกิารตา่งๆ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ และ บรกิารโหลดสมัภาระ 

- คา่อาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก และคา่อาหารมือ้อสิระ 

- คา่ใชจ้า่ยทีอ่ยูน่อกเหนอืทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขา้งตน้ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพทฯ์ 

- ประกันอบุัตเิหตสุว่นบคุคล และ ประกันสขุภาพกรณีตดิเชือ้โควดิ 

- ทปิส าหรับคนขบัรถ ทา่นละ 500 เยน (สามารถใหไ้ดต้ามความพงึพอใจ ไมบ่ังคับ) 

- ไมร่วมไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวร ์

- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ (ถา้ม)ี 

 

APARTMENT HOTEL MIMARU OSAKA 

เลอืกพกัไดท้ ัง้หมด 3 แหง่ ในเรทราคาเดยีวกนั 

ทีพ่กั + รถรบัสง่ แพ็คเกจ 5 วนั 4 คนื ราคาเร ิม่ตน้ตอ่ทา่น 

เดนิทาง 1 กมุภาพนัธ ์- 30 กนัยายน 66 

จ านวน รถสว่นตวั ผูใ้หญ ่
เด็ก มเีตยีงเสรมิ  
(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

เด็ก ไมม่เีตยีง  
(อายไุมเ่กนิ 6 ปี) 

4 ทา่น ALPHARD 22,100 บาท 22,100 บาท 14,890 บาท 

5 ทา่น HIACE 19,300 บาท 19,300 บาท 13,500 บาท 

6 ทา่น HIACE 18,700 บาท 18,700 บาท 11,500 บาท 

7 ทา่น HIACE 16,800 บาท 16,800 บาท 9,990 บาท 

8 ทา่น HIACE 16,300 บาท 16,300 บาท 8,900 บาท 

 ราคานีเ้ป็นราคาเริม่ตน้ซึง่ราคาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามชว่งเทศกาลตา่ง ๆ หรอื ชว่ง High 

Season โปรดเช็คอกีคร ัง้ขณะท าการจอง 

 ราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามอตัราแลกเปลีย่นสกลุเงนิตา่งประเทศ 

 ไมส่ามารถใชร้าคานีไ้ดใ้น ชว่งวนัที ่26 ม.ีค. - 8 พ.ค. 66 โปรดสอบถามอกีคร ัง้จากทางบรษิทั 

 

 



 

 

ขอเพยีงแคจ่องกบัเรา รบับรกิารสดุพเิศษ กบัการวางแผนทอ่งเทีย่วทีม่บีรกิารแนะน ารา้นอาหาร หรอื

คาเฟ่ทีเ่ป็นทีน่ยิม และปรบัเปลีย่นแผนการเดนิทางไดอ้ยา่งอสิระ 

 

**PASSPORT ของทา่นตอ้งมอีายเุหลอืไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

ในวนัทีเ่ดนิทาง กรณุาตรวจสอบใหแ้นช่ดักอ่นการจอง** 

 

 

APARTMENT HOTEL MIMARU OSAKA 3 แหง่ 

กรณีเขา้พกัตรงกบัวนัดงัตอ่ไปนี ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

เดอืน วนัที ่ เพิม่ทา่นละ/ตอ่คนื 

เดอืนกมุภาพนัธ ์66 4,11,18,25 100 บาท 

เดอืนมนีาคม 66 

1,2,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22 100 บาท 

4,11,18,25,26,27,28,29,30,31 500 บาท 

เดอืนเมษายน 66 

1-16, 22-30 500 บาท 

17-21, 23,27 100 บาท 

เดอืนพฤษภาคม 66 

13,20,27 100 บาท 

1-6 500 บาท 

เดอืนมถินุายน 66 3,10,17,24 100 บาท 

เดอืนกรกฎาคม 66 

2-7, 9-14, 17-21, 23-28, 30-31 100 บาท 

1,8,15,16,22,29 500 บาท 

เดอืนสงิหาคม 66 

1-4, 6-9, 15-18, 20-25, 27-31 100 บาท 

5, 10-14, 19, 26 500 บาท 

เดอืนกนัยายน 66 

2,9 100 บาท 

16,17,23,24 500 บาท 

29,30 900 บาท 



 

 

1. สามารถสอบถามรายละเอยีกเพิม่เตมิ โดยทา่นสามารถ แอดไลน ์sweetbeetravel2 หรอื โทร 094-

324-8008 และ 02-2783064 และ e-mail: sweetbeetravel@yahoo.com 

2. เมือ่ตกลงรายละเอยีดพรอ้มจองแลว้ ทางบรษัิทจะจองทีพั่กให ้ 

3. ทางบรษัิทจะขออนุญาตสง่ใบเรยีกเก็บค่าใชจ้่าย โดยจะเรยีกค่ามัดจ าที่พักบางส่วนก่อน โดยที่

หลังจากลกูคา้ไดช้ าระตามใบเรยีกเก็บมาแลว้ ทางบรษัิทจะท าการสง่ใบ Confirmation Voucher จาก

ทางโรงแรมให ้

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทจะขออนุญาตเก็บอกีครัง้กอ่นเดนิทาง 20 วัน และ หลังจากนัน้กอ่น

เดนิทาง 10 วันทางบริษัทจะท าการจัดส่งเอกสารท่องเที่ยวต่างๆ, ตั๋วเครื่องบนิ, ใบ Hotel 

Confirmation Voucher และ คูม่อืการทอ่งเทีย่วของเมอืงทีท่า่นจะไปใหท้างบรกิารขนสง่ตา่งๆ อกีครัง้   

 

 

ในกรณทีีต่อ้งการยกเลกิการจองแพ็คเกจโปรดแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 28 วนั  

โดยบรษัิทขอสงวนสทิธิด์เูป็นกรณีไป วา่สามารถท าไดห้รอืไม่ เพราะตอ้งดเูงือ่นไขรายละเอยีด

ของตั๋วเครือ่งบนิ และโรงแรมทีท่ าการจองวา่สามารถยกเลกิไดห้รอืไม ่ 

หากสามารถยกเลกิ หรอืเลือ่นไดท้างบรษัิทยนิดทีีจ่ะยกเลกิหรอืเลือ่นใหแ้บบไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

 

1. MIMARU OSAKA NAMBA STATION 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 35-39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Loft Bed Apartment 2 Single + 2 Loft Beds 36-39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Japanese Apartment 2 Single + 3 Futon 39-41 m2 ผูใ้หญ ่5 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Two-Bedroom Japanese 
Apartment 

2 Single + 1 Bunk Bed + 2 
Futon 51 m2

 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Two-Bedroom Family 
Apartment 

4 Single + 1 Bunk Bed 61 m2
 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 

 

 

วธิกีารจองแพ็คเกจ 

การยกเลกิแพ็คเกจ 



2. MIMARU OSAKA NAMBA NORTH 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 41 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Corner Family Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 41 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Theater Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 39 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Loft Bed Apartment 2 Single + 2 Loft Beds 37 m2
 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MIMARU OSAKA SHINSAIBASHI NORTH 

หอ้ง ประเภทเตยีง ขนาด จ านวนผูเ้ขา้พกั 

Family Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 35 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Family Theater Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 42 m2 ผูใ้หญ ่4 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Two-Bedroom Family Apartment 2 Single + 1 Bunk Bed 54 m2 ผูใ้หญ ่6 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

Deluxe Family Theater Apartment 4 Single + 2 Bunk Beds 79 m2
 ผูใ้หญ ่8 ทา่น เด็ก 2 ทา่น 

 

 


