


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

พักที่
	Osaka
Fujiya
Hotel
OR
SML	

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	สะพานโทเก็ตสึเคียว	-	ปาไผ
เทนริวจิ	/	ปาไผ	-	โนโนมิยะ	-	เมืองโอซากา	-	รานดองกี้	-	ถนนโดทงบุริ	-	ยาน
ชินไซบาชิ

พักที่
	Osaka
Fujiya
Hotel
OR
SML

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา	หรือ	เลือกซื้อทัวรเสริม

พักที่
	Osaka
Fujiya
Hotel
OR
SML

4 ปราสาทโอซากา	-	วัดโทไดจิ	-	เมืองนารา	-	หลวงพอโต	ไดบุทสึ	นารา	-	ริงกุ
พรีเมียม	เอาทเล็ท

5 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

4	ต.ค.	60	-	8	ต.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

11	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

13	ต.ค.	60	-	17	ต.ค.	60 29,900	บาท 29,900	บาท 29,900	บาท 7,500	บาท

18	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

25	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

1	พ.ย.	60	-	5	พ.ย.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

8	พ.ย.	60	-	12	พ.ย.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

15	พ.ย.	60	-	19	พ.ย.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

22	พ.ย.	60	-	26	พ.ย.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

29	พ.ย.	60	-	3	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

1	ธ.ค.	60	-	5	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

6	ธ.ค.	60	-	10	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

8	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 30,900	บาท 30,900	บาท 30,900	บาท 7,500	บาท

13	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 28,900	บาท 28,900	บาท 28,900	บาท 7,500	บาท



27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 33,900	บาท 33,900	บาท 33,900	บาท 10,500	บาท

29	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 35,900	บาท 35,900	บาท 35,900	บาท 10,500	บาท



***สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ
หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ชวงเชา
11.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชั้น	3	เคานเตอร	สายการบิน	AIR

ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง	(ไกดทัวรแนะนํา
การเดินทาง)
14.15	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	อินเตอรเนชั่นเนล	ประเทศญี่ป ุน	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	X

เที่ยวบินที่	XJ610

ชวงคํ่า
21.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	อินเตอรเนชัน่เนล	(โอซากา)	ประเทศญี่ป ุน	***(เวลาทองถิน่เร็ว

กวาประเทศไทย	2	ช.ม.)	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร	รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัว
เรียบรอยแลว...	สําคัญ!!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนํา	อาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม
เขาประเทศ	หากฝ าฝืนจะมีโทษจับและปรับ	****(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่เพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมาย)
นําทานเขาสูที่พัก	ณ	โรงแรม	Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	พักที่		Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML	

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ชวงเชา



เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุนซึ่งมีอายุยาวนานกวา	1,000	ปี	ในอดีตมีความเจริญ

รุงเรืองทางดานศาสนา	ศิลปวัฒนธรรม	และการปกครอง
นําทานชม	วัดคินคะคุจิ	หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง	เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบ

ทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา	ทําใหเเกิดเป็นเงาสะทอนกับพื้นน้ําเบื้องหนา	จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็น
อีกสัญญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต	อาคารเดิมของวัดน้ันถูกไฟไหมหลายตอหลายครั้งในอดีต	และไดมีการ
สรางวัดน้ีขึน้มาใหมอีกครั้งในปี	1955	ซึ่งอยูมาจนถึงปัจจุบันน้ี
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ
นําทานชม	เสาโทริอิ	ซุมประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณของศาลเจา	ที่มีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตามเสนทาง

ของไหลเขาลดหลั่นกันบนเสนทางยาวถึง	4	กิโลเมตร	และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง	MEMORIES	OF
GEISHAที่	ซายูริ	นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุมประตูเพื่อไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	SHABU	SHABU	BUFFET
เดินทางสู	อาราชิยามา
นําทานเดินทางชม	สะพานโทเก็ตซึเคียว	(Togetsukyo	Bridge)	ซึ่งเป็นสัญลักษณ	ของอาราชิยามะ	ที่

สรางตั้งแตสมัยเฮอัน	เป็นจุดชมวิวที่สวยงามดวยภาพทิวทัศนสะพานกลางน้ํา
นําทานชมวิวขางหลังเป็นป าตนไมธรรมชาติ	ทางเดินเลียบป าไผ	(Bamboo	paths)	ที่มีความยาวกวา	500

เมตรตั้งอยูระหวางชวงหางของวัดเทนริวจิและศาลเจาโนโนมิยะ
นําทานเดินทางสู	เมืองโอซากา
อิสระใหทานชอปป้ิงสินคา	ที่	ถนนโดทงโบริ	ยานชินไซบาชิ	แหลงชอปป้ิงยอดนิยมที่สุดของโอซากาที่เต็ม

ไปดวยรานคามากมายทั้งแบรนดเนม	ของมือสอง	รานอาหารชื่อดังมากมาย	หลากหลายชนิด	และไมควรพลาด
ชอปป้ิงที่รานดองกี้	และ	มัตสุโมโตคิโยชิ	รานคายอดนิยมในใจ	ของคนไทยที่ตองแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ป ุน

ชวงคํ่า
เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร



	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	SHABU	BUFFET

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ	ที่เต็มไปดวยรานคา	รานอาหาร	และแหลงบัน
เทิงอื่นๆ	อีกทั้งยังเป็นที่นิยมของวัยรุน	และเหลานักกิน	สัญลักษณอันโดดเดน
ก็คือ	รานคาที่มีปูยักษบนหลังคา	และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ

สะพานไมทอดยาว	ที่โดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา	มีภูเขาอะ
ราชิยามาเป็นวิวอยูเบื้องหลัง	สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตั้งกรุงเกียว
โต

วัดเทนริวจิ(Tenryuji)	เป็นวัดที่มีความสําคัญอยางยิ่งในเขตอาราชิยามาของ
เกียวโต	เป็นอันดับ	1	จาก	5	อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมร
กดโลก	นอกจากน้ียังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย	เซน	อยูภายใต
การดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี	1339	ทานโชกุนอาชิ
คากะ	ทาคาอุจิ	เพื่ออุทิศใหกับจักรพรรดิ	โก-ไดโกะ	ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับ
ไปแลว

เป็นศาลเจาที่สวยงามและตั้งอยูทามกลางป าไผ	ที่มีจากจัดระเบียบและทาง
เดินใหสวยงาม	ซึ่งเชื่อวามีสิ่งศักดิส์ิทธิห์ลายที่

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญี่ป ุน	ตั้งอยูริมทะเล	ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก	และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ	ของ
ภูมิภาคคันไซ



อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	เพื่อสะดวกในการชอปป้ิงของทาน

รานดองกี้โฮเต”	หรือที่หลายๆคนเรียกกันวา	“รานดองกี้”	มีสาขาอยูทั่วไปตาม
ยานสําคัญ	และเมืองใหญๆ	ทั่วประเทศญี่ป ุน	เฉพาะในโตเกียวมีอยูทั้งหมด	35
สาขาเลยทีเดียว	ทั้งในยาน	Shinjuku	Ueno	Asakusa	Ginza	Roppongi
Shibuya	Ikebukuro	และอื่นๆ	สวนในโอซากาที่เห็นไดงายที่สุด	คือ	ยาน
Namba	ตรงชิงชาวงรีสีเหลืองริมคลองโดทม	(Dotombori)

	พักที่		Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	***	ไกดแนะนําเทีย่วโดยรถไฟตะลุยนครโอซากา

/	เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน	***
ฟรีบัตร	OSAKA	VISITER	TICKET	รับไดทีไ่กด	:	ใหทานเที่ยวกันอยางอิสระ	เลือกช็อปป้ิงตามยานดังของ

มหานครโอซากาหรือเขารับสวนลดชมสถานที่ทองเที่ยวที่มีเชื่อเสียงตามเสนทางที่ระบุในบัตร	OSAKA
VISITER	TICKET	ใชไดทั้งรถไฟและรถบัสไมจํากัดจํานวนเที่ยวในเมือง
แนะนําสถานทีท่องเทีย่วตามเสนทางของบัตร	ใชบัตรเพื่อเป็นสวนลดได

-	อาคารชมวิวอูเมะดะสกาย	Umeda	Sky	Building	ชมวิวโอซากา	360	องศา	(รถไฟใตดิน	สถานีอูเมดะ)
-	สปา	เวิลด	Spa	World	ศูนยรวมบอน้ําแรออนเซนใหญที่สุดในโอซากา	(Osaka)	(สถานีรถไฟใตดิน
Dobutsuenmae)
-	เรือ	Santa	Maria	ทองอาวโอซากา	(สถานี	Osakako	/	Chuo	Line	ทางออกหมายเลข	1)	
หรือเลือกซื้อยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ญีป่ ุน	(Universal	Studio	Japan)	ชึ่งตั้งอยูในเมืองโอซากา	และเป็น	1

ใน	4	ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	ของบริษทัยูเอสเจ	จํากัด	ตามสัญญาที่คลาย	ๆ	กับของสวนสนุกยูนิเวอร
แซล	ออแรนโด	รีสอรท	เพราะวาที่น่ียังมีเครื่องเลนที่คลายกับของที่สวนสนุกยูนิเวอรแซล	ออแรนโด	และ	ยูนิ
เวอรแซล	ฮอลลีวูด	ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นชาวญี่ป ุนเองและคนเอเชีย	เชน	ชาวไตหวัน	ฮองกง	และ
เกาหลีใต	***	ชําระเพิม่ทานละ	2,500.-	บาท	(ไมรวมคาเดินทาง)
**เพื่อไมเป็นการรบกวนเวลาของทาน	อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
นําทานเขาสูทีพ่ัก	ณ	โรงแรม	Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML	หรือเทียบเทา	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา	หรือซื้อทัวรเสริมยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สวนสนุกที่
สรางความบันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสราง
ของ	บริษทัสรางภาพยนตร	HOLLYWOOD	ชื่อดัง	น่ันคือ	UNIVERSAL
STUDIO	ซึ่งภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ	ที่ผานมาของทาง
บริษทัไวมากมาย	โดยเริ่มจาก	ภาพยนตรเรื่องแรก	ที่สรางชื่อเสียงใหกับ	สตี
เวน	สปรีลเบิรก	คือ	E.T.	ซึ่งเป็นการน่ังจักรยานไปพรอมกับ	อีที	และเดินทาง
ขามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบานเกิด	ตอจากน้ัน	ไปยังสตูดิโอของ
TERMINATOR	ภาพยนตรคนเหล็ก	ที่สรางชื่อใหกับดาราดัง	อารโนล	ชวาสเซ
เน็กเกอร	ทานจะไดดูภาพยนตรที่ไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบ
ดิจิตอล	2	มิติ	และ	3	มิติ



อิสระอาหารเที่ยง	และอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	หรือเทียบเทา

	พักที่		Osaka	Fujiya	Hotel	OR	SML

ชวงเชา
เชา	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ปราสาทโอซากา(Osaka	Castle)	ดานนอก	เป็นปราสาทที่ใหญที่สุดของญี่ป ุน	ปัจจุบันได

มีการสรางลิฟทเพื่อใหสามารถขึน้ไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑดานบนไดงายขึน้	ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวย
กําแพงหินคอนกรีต,	คูน้ํา	และสวนนิชิโนมารุ	ถาใครมีเวลาหนอยจะแนะนําใหเดินเลนรอบปราสาทดวย	เพราะ
บรรยากาศรมรื่นเย็นสบายมากๆ
นําทานเดินทางสู	วัดโทไดจิ	เมืองนารา	(Todaiji	-	Nara)	เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ	ประเทศญี่ป ุน	หอได

บุทสึ	ที่ตั้งอยูในบริเวณวัดไดรับการบันทึกวาเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึ
ขนาดใหญหลอจากบรอนซ	นอกจากน้ี	วัดน้ียังเป็นศูนยกลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกดวย	วัดน้ีได
รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด	ศาลเจา	และสถานที่สําคัญอื่นๆอีก	7	แหงในเมืองนะระ

ชวงเทีย่ง
เทีย่ง	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	YAKINIKU	BUFFET
นําทานเดินทางสู	Rinku	Premium	Outlet	แหลงชอปป้ิง	และ	ดิวตี้ฟรี	Outlet	ที่สามารถชอปป๊ิงสินคาแบ

รนดเนมไดในราคาที่พอเหมาะไมแพงที่น่ีมีรานขายสินคาแบรนดเนมตั้งอยูประมาณ	200	ราน	และยังมีสินคา
มากมายหลากหลายชนิดไมวาจะเป็น	ของเลน	อุปกรณในครัวเรือนเสื้อผาบุรุษ	เสื้อผาสตรี	และอุปกรณกีฬา
ตางๆ	สามารถเดินชอปป๊ิงไดทั้งวันจะมาเดินคนเดียวไดหรือจะมากันทั้งครอบครัวก็ได
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ	อินเตอรเนชัน่เนล	(โอซากา)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา	โอซากาโจ	สัญลักษณของเมืองโอซากา	และเป็นสิ่งปลูกสราง
ที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมของญี่ป ุน	ถูกสรางขึน้แทนที่วัดอิชิยามา	ฮอนกันจิ	ชั้น
บนสุด	สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดทั้งเมือง

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน	เป็นหน่ึงในวัดที่มีชื่อ
เสียงมากที่สุด	และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ป ุน	เป็นเหมือนศูนยกลาง
ของวัดทั้งหมดในประเทศ	อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก

เป็นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา	มีกวางเป็นสัญลักษณของ
เมืองนารา	เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทั้งเมือง	ไมวาจะเป็นศาลเจา	วัด
หรือตามทองถนนก็ตาม



หลวงพอโต	ณ	วัดโทไดจิ”	อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ	ผู
ปกครองญี่ป ุนในยุคแรก	หลวงพอโต(ไดบุทสึ)	ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์นาด
มหึมาภายในโบสถไมโบราณ	พรอมชมฝูงกวางนับรอยที่มารวมตัวกันตาม
ธรรมชาติ	วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง	หรือที่เรียกกันวา	วัดหลวงพอ
โต	เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา	1,200	ปี	ประดิษฐานอยูภายในวิหารไม
โบราณที่ใหญที่สุดในโลก	มีกวางป าจํานวนมาก	ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ	เพื่อทักทายขออาหารจากนักทองเที่ยวไมเวนวันหยุด..

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	***	YAKINIKU	BUFFET

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา	ตั้งอยูที่เมืองริงกุ	ตรงขามกับทา
อากาศยานนานาชาติคันไซ	โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของ
สหรัฐอเมริกา	และมีบรรยากาศแบบรีสอรท	ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก
แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย	ซึ่งรวมสินคานําเขา
และสินคาแบรนดญี่ป ุนมากมาย

ชวงเชา
00.10	น.	นําทานออกเดินทางจาก	สนามบินสนามบินคันไซ	อินเตอรเนชัน่เนล	(โอซากา)	โดย	สาย

การบิน	AIR	ASIA	X	เที่ยวบินที่	XJ611
04.00	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง...	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต



***คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
หมายเหตุ	:	บริษทั	ฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน	และสายการบิน	(โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน	ซึ่งมีการผันผวนอยูตลอดเวลา)	สภาพทางการเมืองภัยทาง
ธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคํานึงถึงความตองการ	,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ.....

***เดินทางโดยสายการบิน	AIR	ASIA	X	เครื่องลําใหญ	337	ทีน่ัง่	ทีน่ัง่ระบบสุมทุกทีน่ัง่	(Random)	โดย
สายการบิน	**กรณีเลือกทีน่ัง่	มีคาใชจาย**

1.	กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	10,000	บาท
2.	สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	ตัว๋เครื่องบินไป	–	กลับ	เสนทางที่ระบุในโปรแกรม	ชั้นทัศนาจร	(ไป–กลับทั้งคณะ)
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร
3.	โรงแรมที่พักตามระบุ	หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน	(หองละ	2	ทาน)
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	คารถ-รับสง	นําเที่ยวตามรายการพรอมคนขับที่ชํานาญเสนทาง
6.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	2,000,000.-	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
8.	หัวหนาทัวร	คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

1.	คาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	3,000	เยน	ตลอดการเดินทาง
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาเครื่องดื่มในหองพัก
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหาร	นอกเหนือจากที่บริษทัจัดให	ในรายการทัวร
4.	ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7	เปอรเซ็นต	/	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	เปอรเซ็นต

เอกสารทีลู่กคาตองเตรียมไปวันเดินทาง
จากการทีร่ัฐบาลญีป่ ุน	ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ	ซึง่มีผลใชบังคับตัง้แตวันที	่1กรกฎาคม	2556	ผู

ทีจ่ะเขาประเทศไดนัน้	จะตองผานการพิจารณาจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขา
ประเทศได	(เชนเดียวกับผูทีย่ื่นขอวีซากับทางสถานทูตฯ)	ทางเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึง
วัตถุประสงคในการเขาประเทศ	หรือขอตรวจเอกสารทีนํ่ามา	เชน	ตัว๋เครื่องบินขากลับ	หรืออื่นๆ	สาหรับ
รายละเอียดของเอกสารทีจ่ะตองใชในการพิจารณาไดแก
(1)	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน
(2)	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พานักในประเทศ	ญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)	(3)	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คนรูจัก	โรงแรม	และ
อื่นๆ)
(4)	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย	6	เดือน
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนของการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน



4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ
และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	30	วัน	คืนมัดจําเต็มจํานวน
2.	ดวยตัว๋เครืองบินเป็น	ราคาพิเศษ	การยกเลิกนอยกวา	30	วัน	ไมสามารถคืนเงินมัดจําไดทุกกรณี
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
4.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน	โรงแรมที่พักในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	โดย
บริษทั	ฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ	และ	บริษทัฯ	จะ
6.	ไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขา

ประเทศ	หรือ	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย	หรือ	ดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว	ทางบริษทั	ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน	ทั้งบริษทัฯจะไมรับผิด
ชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พําพัก
อยูในประเทศไทย
7.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
8.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด

1.	แจงลวงหนาไมนอยกวา	30	วันกอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.	แจงลวงหนา	1-	29	วันกอนการเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	รวม	100	%
3.	ยกเลิกการเดินทาง	ในวันเดินทาง	,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะ

ทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
5.	คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอื่นๆทานละ	10,000	บาท


