
#15945 ทัวรญ่ีปุน เกียวโต โอซากา 6 วัน 4 คืน วัดคินคะคุจิ
ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ บิน TG
ทัวรญี่ปุน เกียวโต นารา โอซากา อุโมงคปาไผ สะพานโทเก็ตสึเคียว สถานีรถไฟ
เกียวโต การชงชาญี่ปุน วัดโทไดจิ ชินไซบาชิ ปราสาทโอซากา ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - อาราชิยามา - ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอารา
ชิยามา) - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สถานีรถไฟเกียวโต   

Ariston Kyoto
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - นารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา -
ยานชินไซบาชิ   

Welina
Dotonburi
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน   

Welina
Dotonburi
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   

Welina
Dotonburi
Hotel หรือเทียบ
เทา

6 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ก.ค. 64 - 6 ก.ค. 64 ฿50,900 ฿50,900 ฿48,900 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - อาราชิยามา -
ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา) - สะพานโทเก็ตสึเคียว - สถานี
รถไฟเกียวโต

กําหนดการทั้งหมด

สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร C สายการบินไทย เจาหนาท่ีใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

23.59 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG622
สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเขาเมือง ดานศุลกากร และรับกระเปาเรียบรอยแลว

สําคัญมาก!!ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

ไปเมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นท่ีพํานักของจักรพรรดิญ่ีป ุน ในชวงปี 794 – 1868 และปัจจุบันน้ีก็เป็น
เมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมท้ังมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลานคน ซ่ึงสภาพบานเมืองยังคงอนุรักษเอาไวในสภาพ
อดีตซะเป็นสวนมาก

ไปวัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต เป็นวัดท่ีรูจักมากท่ีสุดวัดหน่ึงในประเทศ
ญ่ีป ุน สรางเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาหลังน้ีเคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยูในวัด ซ่ึงศาลาสี
ทองท่ีเห็นในปัจจุบันเพ่ิงไดรับการแปะผนังทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผานมา จึงมองเห็นเหลืองอลามสะทอนในสระน้ําอยาง
สวยงาม



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พาทานไป อาราชิยามา (Arashiyama) เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวนิยมมากัน อยูทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็น
ท่ีนิยมตั้งแตสมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตนมา และจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมกันอยางคับค่ังในชวงท่ีดอกซากุระบาน
และชวงใบไมแดงหรือใบไมเปล่ียนสี ตัวเมืองอาราชิยามานั้นจะคึกคักมากในชวงวันหยุด มีท้ังรานคา รานอาหาร และบริเวณโดย
รอบก็สามารถเดินเท่ียวไดเรื่อยๆ

สถานท่ีท่ีไดรับความนิยมอีกท่ีหน่ึงเมื่อมาถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงคปาไผ (Bamboo) ทางเดินท่ีโอบลอมดวยตนไผสีเขียวท่ีสูง
มาก สวนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยูท่ัวไปตามภูเขาท่ีเขียวชะอุม

จุดทองเท่ียวท่ีสวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน ท่ีตั้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว (Togetsukyo) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณของอา
ราชิยามา เป็นสะพานท่ีใชขามแมน้ําสายใหญของเมือง ซ่ึงอยูไมใกลกับตัวเมืองมากนัก

นําทานไปยัง สถานีรถไฟเกียวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกียวโต และเป็นหน่ึงในสถานี
รถไฟท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน มีการออกแบบอาคารใหดูสมัยใหม และยังเป็นแหลงศูนยรวมรานคา รานอาหารมากมายตั้ง
อยูเรียงรายท้ังดานในและดานนอกสถานี แถมท่ีน้ียังมีศูนยการคา Porta ขนาดใหญใหไดชอปป้ิงกันอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหาร

พัก ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานคันไซ

เกียวโต

วัดคินคาคุจิ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึ้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุน - นารา - วัดโทไดจิ -
หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ยานชินไซบาชิ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเวลาประเทศไทย 2 ชม.

ไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศญ่ีป ุนหากฝาฝืนมีโทษจับปรับได

อาราชิยามา

ปาไผเทนริวจิ (ปาไผอาราชิยามา)

สะพานโทเก็ตสึเคียว

สถานีรถไฟเกียวโต

อาราชิยามา เป็นพ้ืนท่ีชานเมืองทางตะวันตกของนครเกียวโต ประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ีบริเวณ
น้ีเป็นทิวเขาขนานไปกับแมน้ําโออิ ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีงดงามและดึงดูดนักทองเท่ียวได
จํานวนมาก นอกจากน้ี อาราชิยามายังไดรับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่ึงในอุทยาน
ประวัติศาสตรของชาติญ่ีป ุน

เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวชั้นนําของเกียวโต ท่ีนักทองเท่ียวจะไดยืนอยูทามกลางตน
ไผท่ีพุงสูงขึ้นเหลาน้ีราวกับอยูในอีกโลกหน่ึง ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ีถายภาพท่ีสุดในเมือง
นอกจากน้ียังจะมีรานขายของท่ีระลึกท่ีเนนสินคาท่ีทําจากตนไผและของทองถิ่นเป็นหลัก
ไมวาจะเป็น ตะกราไมไผ, ถวย, กลองใสของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ ไวใหไดช็อปป้ิงกัน
เบาๆ เป็นของฝากอีกดวย

เป็นสะพานไมทอดยาวท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอาราชิยามา มีภูเขาอาราชิยามา
เป็นวิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึ้นในยุคกอตั้งกรุงเกียวโต ในแตละฤดูท่ีน่ี
จะมีความสวยงามท่ีแตกตางกันไป

มีการออกแบบสมัยใหมโดยใชเหล็กเป็นโครงสราง ออกแบบโดยสถาปนิกชาวญ่ีป ุน โดยมี
หลังคาเป็นเอกลักษณโดดเดน และยังเป็นศูนยรวมของเสนทางเดินรถไฟท้ังบนดินอยาง
เจอาร บริเวณสถานีรถไฟยังเป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังของเมือง ท่ีเป็นศูนยรวมรานคา
แหลงบันเทิง รานอาหารมากมายท้ังในและนอกสถานี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Ariston Kyoto Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

พาทานไป ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจาจ้ิงจอกเป็นศาลเจาชินโต (Shinto) ท่ีมีความสําคัญแหงหน่ึงของ
เมืองเกียวโต มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตัวกันขางหลังศาลเจาจํานวนหลายหมื่นตนจนเป็นทาง
เดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ โดย เทพอินาริ จะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ
การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ

สัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มีขั้นตอนมากมาย
เริ่มตั้งแตการชงชา การจับถวยชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีขั้นตอนท่ีมีรายละเอียดท่ีประณีตและสวยงามเป็นอยาง
มาก และทานยังมีโอกาสไดลองชงชาดวยตัวทานเองอีกดวย ซ่ึงกอนกลับใหทานอิสระเลือกซ้ือของท่ีฝากของท่ีระลึกตามอัธยาศัย



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลังอาหารพาทานไป เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเกาของชาวญ่ีป ุน ท่ีตั้งขึ้นมาในปี 710 และไดรับอิทธิพลของศาสนา
พุทธอยางเต็มท่ี จนกระท่ังถึงปัจจุบันน้ียังคงมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามท่ีเกาแกท่ีสุดอีก
ดวย

นําทานไปยัง วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหน่ึงในวัดท่ี
มีชื่อเสียงมากท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุนอยางมาก จุดเดน คืออาคารหลักของวัดแหงน้ี เป็น
อาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก หลวงพอโตหรือ ไดบุตสึ ยังเดนท่ีประดิษฐานดานในอาคารหลักน่ี ซ่ึงก็เรียกไดวามีขนาดท่ีใหญมาก
ท่ีสุดของญ่ีป ุน มีความสูงมากถึง 15 เมตร วัดแหงน้ีนั้นถูก สรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูได

จากนั้นพาไป ยานชินไซบาชิ (Shinsaibashi) หน่ึงในยานบันเทิงยามค่ําคืนท่ีโดงดังของโอซากา เป็นแหลงรวมรานอาหาร
มากมายท่ีเปิดใหบริการ 24 ชั่วโมง ถนนแหงน้ีจะเลียบริมคลองโดตงโบริ และยังมีท้ังรานคา และแหลงบันเทิงอีกมากมาย ใน
ชวงกลางคืนก็จะเปิดไฟประดับประดาสวยงามปายรานคาตางๆ รวมไปถึง ปายนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปู
คานิโดราคุ (Kani Doraku crab) ท่ีเป็นสัญลักษณของเมือง

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นารา บาย

เมืองนารา เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา ปัจจุบันเมืองนารามี
กวางเดินอยูอยางอิสระท้ังเมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทองถนนก็ตาม



วันท่ี 4 สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วัดโทไดจิ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

ยานชินไซบาชิ

เป็นวัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุด ท้ังยังมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน นอกจากน้ีท่ีน่ีเป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดท้ังหมดในประเทศ มีจุดเดนคือตัวอาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีเรียกไดวาใหญ
ท่ีสุดในโลก

เป็นองคหลวงพอโตท่ีประดิษฐานอยูในวัดโทไดจิ อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิ
วาระ ผูปกครองญ่ีป ุนในยุคแรก หลวงพอโตไดบุทสึองคน้ี เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา
1,200 ปี ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Welina Dotonburi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน ระทึกใจจากหนังดังท่ีทานชื่นชอบ
เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” น่ังเรือเพ่ือพบกับความนาสะพรึง
กลัวเหมือนอยูในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะจอว)

และสนุกสนานไปกับ “สไปเดอรแมน” ท่ีรอใหทานพิสูจนความมันส พรอมท้ังพบกับโซน “วันเดอรแลนด” เป็นโซนสวนสนุก
สไตลครอบครัวใหทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักอาทิเชน Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street

โซน The Wizarding World of Harry Potter ท่ีสรางเพ่ือเอาใจเหลาสาวกของแฮรรี่พอตเตอร ใหทานไดเขาไปสัมผัส
บรรยากาศของโลกเวทมนตรในฉากตางๆจากภาพยนตร

โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม กับเครื่องเลนใหมลาสุด ท่ีจะไดใหคุณบินได ในโซน Jurassic
Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเลนหวาดเสียวสุดๆ และสามารถหมุนไดรอบทิศทางถึง 360องศา บนระยะทาง 1,124 เมตร และจุด
ท้ิงด่ิงสูงสุดถึง 37.8 เมตร

โซน MINION PARK เป็นโซนท่ีสรางเอาใจสาวกเจาตัวเหลืองสุดกวนท่ีโดงดังมาจาก เรื่อง Despicable Me ซ่ึงไฮทไลท
ของโซนน้ีคือ Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดวย รานคาขายของท่ีระลึก รานอาหาร โชวตางๆ
มากมาย รวมท้ังยังมีเครื่องเลนแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ท่ีใหญท่ีสุดในโลกอีกดวย*

*เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา *

ค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอ - รวมบัตรเขา

เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

พักท่ี WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา

สวนสนุกยูนิเวอรแซลสตูดิโอเจแปน
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกแหงน้ีตั้งอยูในเมืองโอซากา และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิ
โอ ของบริษัทยูเอสเจ จํากัด อาณาจักรของคนรักหนังฮอลลิวูดหน่ึงเดียวในญ่ีป ุน และแหง
แรกของเอเชียท่ีรวมเครื่องเลนสุดมันสและธีมปารค ท่ีจําลองมาจากฉากของภาพยนตรชื่อ
ดัง

 คํ่า  Welina Dotonburi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ใหทานไดเลือกอิสระทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆใน เมืองโอซากา โดยมีไกดคอยใหคําแนะนําตางๆกับทานในการเดินทาง
เชน ยานชินไซบาชิ เต็มไปดวยความหลากหลายของรานคาและแบรนดดังมากมายตั้งอยูปะปนไปกับรานคาแบบด้ังเดิมของญ่ีป ุน
เรียกไดวาเป็นศูนยรวมแทบจะทุกย่ีหอดังท่ัวโลกเลยก็วาได และยังมีสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญๆตางๆมากมาย เชน

วัดชิเทนโนจิ

พิพิธภัณสัตวน้ําไคยูกัง

ศาลเจาเฮอัน

ชิงชาสวรรคเท็มโปซาน

อะเมะริคามูระ

เลโกแลนด

หุนยนตเหล็กเท็ตสึจิน

พิพิธภัณฑวิทยาศาตรโอซาก

* เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา*

ค่ํา

พักท่ี WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ

่ ่



วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต - อิออนมอลลโอ
ซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ เพ่ือใหทานไดสนุกสนานอยางเต็มท่ีจึงไมมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ํา

ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Welina Dotonburi Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

ชมบริเวณ (ดานนอก) ของ ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) ซ่ึงถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญของ
ยุคสมัยท่ีโชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงน้ีนับเป็นแลนดมารกอันดับหน่ึงของโอซากาท่ีตองมา
เยือนสักครั้ง

พาทานไปชอปป้ิง ริงคกุ พรีเมียม เอาทเล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ ท่ีมีการออกแบบใหดู
เหมือนกับรีสอรทโดยไดแรงบันดาลใจมาจากเมืองทาชารลสตันอันมีประวัติศาสตรของอเมริกาและมีรานคาถึง 150 รานท่ีพรอม
ใหทานไดเดินเขาไปเลือกซ้ือของ ท้ังสินคาแบรนดเนมของญ่ีป ุน หรือ ของตางชาติ เชน Prada , Burburry , Coach , Nike ,
Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ

บาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชอปป้ิงตอท่ี หางอิออน มอลล (Aeon mall) ใหทานไดซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน ขนมโมจิ เบนโตะ ผล
ไมตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับราน 100 เยน ทีทุกอยางในรานราคาเพียง 100 เยนเทานั้น

สมควรแกเวลาเดินทางนําทานเดินทางสูสนามบินโอซากา

17.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG673 สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

ค่ํา

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง



 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ริงกุ พรีเมียม เอาทเลต
เป็นแหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตั้งอยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบ
พรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุน
มากมาย

อิออนมอลลโอซากา

ทาอากาศยานคันไซ

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทานเกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

การชําระเงิน
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท

กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 30 วันกอนออกเดินทาง (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ

ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
** ในกรณีท่ีทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ แยก 2หองคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอ
ไป **

3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ี
มีการเรียกเก็บ **ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตนไป ทางสายการบินไทย มีการปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องจาก
30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทานั้น

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **

เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิต
หรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะ

สั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15  **ถากรณีทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการขอวีซา
ตามท่ีสถานทูตกําหนด)

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทาน



วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย                                                                            
                   

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง เพ่ือเป็นการ
ยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา ประเทศญ่ีป ุน   

**เอกสารท่ีอาจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องท่ีพักทางบริษัทจะจัดเตรียมใหกับ
ลูกทัวร แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของญ่ีป ุน**

ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน  (เชน เงินสด บัตรเครดิต เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คน รูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ)

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน 
คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสท่ียังมีอายุการใชงานเหลืออยู

กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติเพ่ือการพํานักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศ
ญ่ีป ุน หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขายคุณสมบัติท่ีอาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน,รถทัวร,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟิรมเดินทางกอน
ทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

การยกเลิก
แจงยกเลิก กอนการเดินทาง 45 วัน ไมนับวันเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

แจงยกเลิก กอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 15,000 บาท

แจงยกเลิก นอยกวา 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

ยกเวนกรุปท่ีออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปีใหม, สงกรานต เป็นตน บางสายการบินมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับสายการ
บินและคามัดจําท่ีพัก รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุ ไวในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญ่ีป ุนโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง ท้ังไทยและญ่ีป ุน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ีเทานั้น ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขา
เมืองดวยตัวของทานเอง ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดท้ังสิ้น

่ ่ ์



เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


