
#7973 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน วัดทอง
คินคะคุจิ ปาไผอาราชิยามา บิน XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต นารา วัดโทไดจิ คินคะคุจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชม
สะพานโทเก็ตซึเคียว ปราสาทโอซากา(ดานนอก) ฟรีเดย1วันเต็ม!! ชอปปงยานชิน
ไซบาชิ ถนนโดทงโบริ ริงกุพรีเมี่ยม เอาเล็ท พิเศษ! บุฟเฟตชาบูและยากินิกุ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ   
Osaka Fujiya Hotel
หรือ Garden Palace
Osaka หรือเทียบเทา

2 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - สะพานโทเก็ตสึ
เคียว - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผ - เมืองโอซากา - ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ   

Osaka Fujiya Hotel
หรือ Garden Palace
Osaka หรือเทียบเทา

3 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka Fujiya Hotel
หรือ Garden Palace
Osaka หรือเทียบเทา

4 ปราสาทโอซากา - วัดโทไดจิ - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - ทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ    -

5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ธ.ค. 61 - 25 ธ.ค. 61
฿29,900 
฿26,900

฿29,900 
฿26,900

฿29,900 
฿26,900

฿7,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลําใหญ 337 ท่ีน่ัง ท่ีน่ังระบบสุมทุกท่ีน่ัง (Random) โดยสายการบิน

่ ้

 กิจกรรม เชา

11.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกชัน้ 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X เจา
หนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (ไกดทัวรแนะนําการเดินทาง)

บาย

14.50 น. ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ อินเตอรเนชัน่เนล ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี
XJ610 **เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลําใหญ 337 ท่ีน่ัง ท่ีน่ังระบบสุมทุกท่ีน่ัง (Random) โดยสายการบิน**

ค่ํา

22.00 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ อินเตอรเนชัน่เนล (โอซากา) ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร รับกระเปาและทําภาระกิจสวนตัว **สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม
เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ** (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม.) (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลา
ทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ คํ่า

 Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต



วันท่ี 2 เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ -
สะพานโทเก็ตสึเคียว - ปาไผเทนริวจิ / ปาไผ - เมืองโอซากา -
ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุนซ่ึงมีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง

นําชม วัดคินคะคุจิ หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทัง้หลังตัง้โดดเดนอยู
กลางน้ํา ทําใหเเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณหน่ึงของเมืองเกียว
โต โดยเฉพาะมุมดานหนาใกลกับทางเขาวัดซ่ึงเป็นภาพท่ีวัดสีทองอรามท่ีมีสวนอยูโดยรอบเป็นเงาสะทอนกับน้ําในสระท่ีแลดู
สวยงาม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตน
ทอดตัวยาวตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES
OF GEISHAท่ี ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

 
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู

เดินทางสูอาราชิยามา นําทานเดินทางชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ ของอาราชิยามะ
ท่ีสรางตัง้แตสมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามดวยภาพทิวทัศนสะพานกลางน้ําและมีวิวขางหลังเป็นปาตนไมธรรมชาติ

เดินเลนท่ี ทางเดินเลียบปาไผ (Bamboo paths) ท่ีมีความยาวกวา 500 เมตรตัง้อยูระหวางชวงหางของวัดเทนริวจิและศาล
เจาโนโนมิยะ

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองโอซากา อิสระใหทานชอปป้ิงสินคาท่ี ถนนโดทงโบริ ยานชินไซบาชิ แหลงชอปป้ิงยอดนิยม
ท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคามากมายทัง้แบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมาย หลากหลายชนิด และไมควร
พลาดชอปป้ิงท่ีรานดองกี ้และ มัตสุโมโตคิโยชิ รานคายอดนิยมในใจ ของคนไทยท่ีตองแวะเมื่อมีโอกาสไปญ่ีป ุน ** เพ่ือสะดวกใน
การชอปป้ิงของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา

เมืองเกียวโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน



วัดคินคาคุจิ

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ

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

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ชาบู ชาบู

สะพานโทเก็ตสึเคียว

ปาไผเทนริวจิ / ปาไผ

เมืองโอซากา

ถนนโดทงบุริ

 บาย

สะพานไมทอดยาว ท่ีโดงดังและถือเป็นสัญลักษณของอะราชิยามา มีภูเขาอะราชิยามาเป็น
วิวอยูเบื้องหลัง สะพานเกาแกน้ีถูกสรางขึน้ในยุคกอตัง้กรุงเกียวโต

วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็นวัดท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในเขตอาราชิยามาของเกียวโต เป็น
อันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังไดถูกบันทึกเป็นมรกดโลก นอกจากน้ียังมี
โรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยูภายใตการดูแลของวัดเทนริวจิอีกดวย วัด
แหงน้ีถูกสรางขึน้ในปี 1339 ทานโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพ่ืออุทิศใหกับจักรพรรดิ โก-
ไดโกะ ผูไดเสด็จสวรรคตลวงลับไปแลว

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอ่ืนๆ อีก
ทัง้ยังเป็นท่ีนิยมของวัยรุน และเหลานักกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาท่ีมีปูยักษ
บนหลังคา และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ



วันท่ี 3 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

วันท่ี 4

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ

เพ่ือสะดวกในการชอปป้ิงของทานอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารเท่ียงและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

**ไกดแนะนําเท่ียวโดยรถไฟตะลุยนครโอซากา / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (คารถไฟไมรวมในคาทัวร)

**หรือเลือกซ้ือยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ญ่ีป ุน (Universal Studio Japan) ชําระเพ่ิมทานละ 2,500.- บาท (ไมรวมคาเดินทาง)
ชึ่งตัง้อยูในเมืองโอซากา และเป็น 1 ใน 4 ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ของบริษัทยูเอสเจ จํากัด ตามสัญญาท่ีคลาย ๆ กับ
ของสวนสนุกยูนิเวอรแซล ออแรนโด รีสอรท เพราะวาท่ีน่ียังมีเครื่องเลนท่ีคลายกับของท่ีสวนสนุกยูนิเวอรแซล ออแรนโด และ
ยูนิเวอรแซล ฮอลลีวูด ซ่ึงนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นชาวญ่ีป ุนเองและคนเอเชีย เชน ชาวไตหวัน ฮองกง และเกาหลีใต

**เพ่ือไมเป็นการรบกวนเวลาของทานอิสระอาหารเท่ียงและอาหารค่ําตามอัธยาศัย**

หมายเหตุ : ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ญ่ีป ุน(Universal Studio Japan) ซ้ือ 1 แถม1 (เฉพาะ มิ.ย.-ก.ค.เทาน้ัน)!!

ค่ํา

นําทานเขาสูท่ีพัก ณ โรงแรม Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือ เลือกซื้อทัวรเสริม
 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 ตอจากน้ัน ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Osaka Fujiya Hotel หรือ Garden Palace Osaka หรือเทียบเทา



ปราสาทโอซากา - วัดโทไดจิ - ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท - สนาม
บินคันไซ หรือ สนามบินโอซากา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ปราสาทโอซากา(Osaka Castle) ดานนอก ท่ีน่ีถูกสรางขึน้ในปี 1583 แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ (Ishiyama
Honganji Temple) ปราสาทแหงน้ีไดผานเรื่องราวตางๆ มากมาย จนกระท่ังปัจจุบันไดมีการสรางลิฟทเพ่ือใหสามารถขึน้ไปชม
ปราสาทและพิพิธภัณฑดานบนไดงายขึน้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ ถาใครมีเวลา
แนะนําใหเดินเลนรอบปราสาท เพราะบรรยากาศรมรื่นเย็นสบาย

จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดโทไดจิ เมืองนารา (Todaiji - Nara) เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญ่ีป ุน หอไดบุทสึ
(Daibutsuden) ท่ีตัง้อยูในบริเวณวัดไดรับการบันทึกวาเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึ
ขนาดใหญหลอจากบรอนซ นอกจากน้ี วัดน้ียังเป็นศูนยกลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกดวย วัดน้ีไดรับการขึน้
ทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจา และสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆอีก 7 แหงในเมืองนะระ

 
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ยากินิคุ

เดินทางสู Rinku Premium Outlet แหลงชอปป้ิง และ ดิวตีฟ้รี Outlet ท่ีสามารถชอปป๊ิงสินคาแบรนดเนมไดในราคาท่ี
พอเหมาะไมแพงจนเกินไปอยูดวย

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ อินเตอรเนชัน่เนล (โอซากา)

ค่ํา

23.45น. ออกเดินทางจากสนามบินสนามบินคันไซ อินเตอรเนชัน่เนล (โอซากา) โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี
XJ611

ปราสาทโอซากา

วัดโทไดจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ยากินิคุ

 บาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ริงกุ พรีเมียม เอาทเล็ท

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

แหลงชอปป้ิงชื่อดังอีกแหงหน่ึงของโอซากา ตัง้อยูท่ีเมืองริงกุ ตรงขามกับทาอากาศยาน
นานาชาติคันไซ โดยออกแบบใหมีลักษณะเหมือนกับเมืองทาของสหรัฐอเมริกา และมี
บรรยากาศแบบรีสอรท ภายในแมจะไมใหญโตมากนัก แตก็เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมาย ซ่ึงรวมสินคานําเขาและสินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 กิจกรรม เชา

04.00 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน และสายการ

บิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยูตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และคํานึงถึงความตองการ ,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน ซ่ึงในกรณีน้ี ทา
งบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาตองการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัย จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในตาง
ประเทศเป็นท่ีเรียบรอย  แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมเน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพักในตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็นสําคัญ และ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ
หรือ เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ดวยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเขาเมืองพิจารณา
แลว  ทางบริษัท ฯไมอาจคืนเงินใหทานไดไมวาทัง้หมดหรือบางสวน  ทัง้บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพําพักอยูในประเทศไทย

มัคคุเทศก พนักงาน  และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทัง้หมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯท่ีไดระบุไวโดยทัง้หมด  
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก 10,000  บาท 

สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

อัตรานี้รวม:
ตัว๋เครื่องบินไป – กลับ เสนทางท่ีระบุในโปรแกรม ชัน้ทัศนาจร (ไป–กลับทัง้คณะ) 

คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

โรงแรมท่ีพักตามระบุ หรือเทียบเทาในราคาเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 

คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

คารถ-รับสง นําเท่ียวตามรายการพรอมคนขับท่ีชํานาญเสนทาง

คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

หัวหนาทัวร คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทานละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก 

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให ในรายการทัวร

ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต / ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 เปอรเซ็นต
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วีซา
เอกสารท่ีลูกคาตองเตรียมไปวันเดินทาง 
จากการท่ีรัฐบาลญ่ีป ุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซ่ึงมีผลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1กรกฎาคม 2556 ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตอง
ผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ)  
ทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ
หรืออ่ืนๆ สาหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน 

สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพานักในประเทศ ญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 

กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน 

 

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน   (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6  เดือน

กิจกรรมใดๆท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
คาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทานละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน และสายการ
บิน (โดยเฉพาะภาษีน้ํามัน ซ่ึงมีการผันผวนอยูตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ
และคํานึงถึงความตองการ ,ความปลอดภัยและประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
แจงลวงหนาไมนอยกวา 45 วันกอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้หมด

แจงลวงหนา 31 – 44 วันกอนการเดินทาง หักคามัดจําตัว๋ทานละ 10,000 บาท 

แจงลวงหนา 16 - 30 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวมทานละ 20,000 บาท

แจงลวงหนา 1- 15 วันกอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100 % 

ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทัง้หมด

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนได

คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋และอ่ืนๆทานละ 10,000 บาท  
 


