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5 วนั 3 คืน  

สายการบิน ไชน่าอสีเทิร์น (MU) 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : *ราคานีไ้ม่รวม  ค่าทิปไกด์ + คนขับ  ท่านละ 3,000 เยน /ทริป* 

(เกบ็ทิปก่อนการเดนิทาง ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
 
 

ไฮไลท์..... ทัวร์  CHARMING OSAKA   
โรงแรม  พกัเกยีวโต  1 คืน โอซาก้า 2 คืน ระดับมาตรฐาน 3 ดาว ญ่ีปุ่น 
นารา   ไหว้หลวงพ่อโต ที่วดัโทไดจิ  และให้อาหารกวางน้อย หน้าบริเวณวดั  
เกยีวโต ชมป่าไผ่ ที่ อาราชิยาม่า , ถ่ายรูปกบั ศาลาทอง หลงัคาเหลืองอร่าม ,  

เดินลอดเสาโทริอสีิแดง นับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ  
โอซาก้า ถ่ายรูปกบั ปราสาทโอซาก้า ที่สวยงามสง่าในประเทศญ่ีปุ่น  , 
 ช้อปป้ิงจุใจที่ย่านชินไซบาชิ  ของโอซาก้า และริงค์ก ุเอาท์เลต   

 ให้อสิระ เต็มที่ 1 วนั  

 ** เลือกซ้ือทัวร์เสริม ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ   สนุกไปกบัเคร่ืองเล่นหลากหลาย 

 และ จิบ “บัตเตอร์เบียร์” ที่เมืองแฮร์ร่ี พอตเตอร์  
 
 

 

ก ำหนดวนัเดินทำง ... เดือน  กนัยายน-ตุลาคม  2560 

วนัที ่ 12-16 , 13-17 , 19-23 , 27-31   ตุลาคม      ราคา   28,991.-  บาท  
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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพ - สนำมบินสุวรรณภูมิ   X X X  

2 สนำมบินสุวรรณภูมิ  - สนำมบินเซ่ียงไฮ ้– สนำมบินโอซำกำ้ -
นำรำ – วดัโทไดจิ – เกียวโต –โรงแรม 

✈ X X 
GRANVIA KYOTO HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ 

3 เกียวโต – ศำลเจำ้ฟูชิมิ อินำริ –ศำลำทองคินคะคุจิ - อำรำชิยำม่ำ 
– ป่ำไผ ่– สะพำนโทเก็ตสึเคียว –ชอ้ปป้ิง ชินไซบำชิ- โรงแรม  

O O X 
OSAKA SUNROUTE 

HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

4 โอซำกำ้ – อสิระ ตามอธัยาศัย (เต็มวนั)  
หรือ ซ้ือทวัร์เสริม  ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ **   

O X X 
OSAKA SUNROUTE 

HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 

5 โอซำกำ้ – ปรำสำทโอซำกำ้ (ถ่ำยรูปดำ้นนอก)– ริงคก์ุ เอำทเ์ล็ท 
สนำมบินคนัไซ –สนำมบินเซ่ียงไฮ ้- สนำมบินสุวรรณภูมิ   

O ✈ X  

 
วนัแรกของกำรเดินทำง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

23.30 น. นดัพบกนัท่ี สนามบินสุวรรณภุมิ ,  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 10    เคาน์เตอร์ U 

  โดยสายการบินไชน่าอสีเทร์ิน (MU) ...  โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม 
สะดวกในกำรเช็คอินและโหลดสัมภำระ 
 

วนัสองของกำรเดินทำง สนามบินเซ่ียงไฮ้  - สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – นารา - วดัโทไดจิ – เกยีวโต - โรงแรม 

02.30 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยเท่ียวบินท่ี  MU 548 
(ขอย ำ้ว่ำ ..สำยกำรบินไชน่ำอีสเทิร์น (MU) ให้น ำ้หนักกระเป๋ำสัมภำระ  คนละ  20 กิโลกรัม เท่ำนั้นนะคะ) 
 [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]                   

07.10 น. เดินทำงถึง สนามบินเซ่ียงไฮ้  ประเทศจีน ... จำกนั้นน ำคณะรอเปล่ียนเคร่ือง  เพื่อเดินทำงต่อ   

09.15 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่น โดยเท่ียวบินท่ี  MU 225   [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]                   
12.10 น. เดินทำงถึง สนามบินคันไซ  โอซาก้า  ประเทศญ่ีปุ่น  ...   

น ำท่ำนผำ่นขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมืองและรับกระเป๋ำสัมภำระเรียบร้อยแลว้ ...  
น ำทุกท่ำนไปยงั  เมืองนารา ( Nara ) .. อดีตเมืองหลวงเก่ำของชำวญ่ีปุ่น ท่ีตั้งข้ึนมำในปี 710 และไดรั้บ
อิทธิพลของศำสนำพุทธอยำ่งเตม็ท่ี จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ียงัคงมีสถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร์มำกมำย 
รวมไปถึงวดัวำอำรำมท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดอีกดว้ย   ... เขำ้ชม  วดัโทไดจิ  ( Todaiji Temple )  เป็นวดัท่ีมีควำมส ำคญั
ท่ีสุดในเมืองนำรำ มีเสำถึง 18 ตน้ รองรับหลงัคำ เป็นสถำปัตยกรรมช้ินงำมสมยัคำมำคุระ สร้ำงข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.1286 ส่ิงส ำคญัท่ีล ้ำค่ำท่ีสุดของวดัน้ีคือ หลวงพ่อโตไดบุตสึ  ( Daibutsu ) สร้ำงดว้ยทองสัมริดท่ีมีขนำด
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ประดิษฐำนอยูใ่นวหิำรหลวงพอ่โต ซ่ึงหลงัเดิมถูกไฟไหม ้และสร้ำงข้ึนใหม่ถึง 2 คร้ัง ซ่ึง
วหิำรหลงัปัจจุบนัมีขนำดเพียง 2 ใน 3 ของหลงัเดิม และยงัไดช่ื้อวำ่เป็นวหิำรไมข้นำดใหญ่ท่ีสุดในโลกดว้ย
เช่นกนั และทุกท่ำนจะไดส้ัมผสักบักวางน่ารักและแสนเช่ืองท่ีอยูบ่ริเวณรอบวดัเป็นจ ำนวนมำก ..  



GT-KIX  MU01 

ไดเ้วลำ เดินทำงต่อไปยงั  เมืองเกยีวโต  ( Kyoto ) อดีตเมืองหลวงและท่ีพ  ำนกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ในช่วงปี 
794 – 1868 และปัจจุบนัน้ีก็เป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชำกรอีกรำวๆ 1.4 ลำ้น
คน .. ซ่ึงสภำพบำ้นเมืองยงัคงอนุรักษเ์อำไวใ้นสภำพอดีตซะเป็นส่วนมำก 
**  อิสระ อาหารเยน็ ตามอัธยาศัย ** 

  เขำ้สู่ท่ีพกั  ....   GRANVIA  KYOTO  HOTEL  หรือเทียบเท่ำ  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง เกยีวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ – ศาลาทอง -  อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกต็สึเคียว – 
ช้อปป้ิง ชินไซบาชิ-โรงแรม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง 

จุดแรกของวนั คือ  ศาลาทองคินคะคุจิ  ( Kinkakuji Pavilion )   น ำท่ำนชม
บำ้นพกัตำกอำกำศของโชกุน“อำชิคะงะ โยชิมิสึ” เป็นบำ้นพกัท่ีเป็นปรำสำท
ทองทั้งหลงัตั้งอยูก่ลำงสระน ้ ำ และเน่ืองจำกน ้ำในสระจะน่ิง ท่ำนจะไดเ้ห็น
เงำของปรำสำทสะทอ้นลงผนืน ้ำ กลำยเป็นวำ่จะเห็นปรำสำททองสองหลงั ...  
ปรำสำทแห่งน้ีไดรั้บกำรยกยอ่งจำกนกัประวติัศำสตร์ชำวองักฤษวำ่สร้ำงได้
อยำ่งกลมกลืน ประณีตสวยงำมไดส้ัดส่วนเป็นท่ีสุด และท ำเป็นฉำกหน่ึงใน
กำร์ตูนช่ือดงัเร่ือง อ๊ิกคิวซงั เณรนอ้ยเจำ้ปัญญำ นัน่เอง .. จำกนั้นไปต่อกนัท่ี  ศาลเจ้าฟุชิมิ อนิาริ ( Fushimi 
Inari Shrine ) หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกนัวำ่ ศำลเจ้ำแดง หรือ ศำลเจ้ำจิง้จอกเป็นศำลเจำ้ชินโต (Shinto) ท่ีมี
ควำมส ำคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต  มีช่ือเสียงโด่งดงัจำก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสำประตูสีแดงท่ี
เรียงตวักนัขำ้งหลงัศำลเจำ้จ  ำนวนหลำยหม่ืนตน้จนเป็นทำงเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขำอินำริ  (Mt. Inari) ท่ีผูค้นเช่ือ
กนัวำ่เป็นภูเขำศกัสิทธ์ โดย เทพอินำริ ( หรือ พระแม่โพสพ ตำมควำมเช่ือของไทย )  จะเป็นตวัแทนของ
ควำมอุดมสมบูรณ์ กำรเก็บเก่ียวขำ้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นำต่ำงๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสัตวคู์่กำย (บำ้งก็วำ่
ท่ำนชอบแปลงร่ำงเป็นจ้ิงจอก) จึงสำมำรถพบเห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมำกมำยดว้ยเช่นกนั ศำลเจำ้แห่งน้ีมีควำม
เก่ำแก่มำกถูกสร้ำงข้ึนตั้งแต่ก่อนสร้ำงเมืองเกียวโตซะอีก คำดกนัวำ่จะเป็นช่วงประมำณปีค.ศ. 794 หรือกวำ่
พนัปีมำแลว้    อีกทั้งท่ีแห่งน้ียงัไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของภำพยนตร์ฮอลลีวูด้ เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีก
ดว้ย  (หำกใครยงัจ ำได)้ ... 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ช่วงบ่ำย พำท่ำนไปยงั  อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมมำกนั อยูท่ำงตะวกั
ตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยมตั้งแต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มำ และจะมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงมำ
เท่ียวชมกนัอยำ่งคบัคัง่ในช่วงท่ีดอกซำกุระบำนและช่วงใบไมแ้ดงหรือใบไมเ้ปล่ียนสี  ตวัเมืองอำรำชิยำม่ำ
นั้นจะคึกคกัมำกในช่วงวนัหยดุ มีทั้งร้ำนคำ้ ร้ำนอำหำร และบริเวณโดยรอบก็สำมำรถเดินเท่ียวไดเ้ร่ือยๆ 
สถำนท่ีท่ีไดรั้บควำมนิยมอีกท่ีหน่ึงเม่ือมำถึงเมืองน้ีก็คือ อุโมงค์ป่าไผ่  ทำงเดินท่ีโอบลอ้มดว้ยตน้ไผสี่เขียวท่ี
สูงมำก ส่วนทำงตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวดัเล็กๆ กระจำยอยูท่ ัว่ไปตำมภูเขำท่ีเขียวชะอุ่ม แต่ท่ีเป็นจุด
ท่องเท่ียวท่ีสวยงำมอีกทีนึงก็คือซำกำโน่ ท่ีตั้งของ สะพานโทเกต็สึเคียว  (Togetsukyo Bridge)  ซ่ึงเป็น
เหมือนสัญลกัษณ์อำรำชิยำม่ำ เป็นสะพำนท่ีใชข้ำ้มแม่น ้ำสำยใหญ่ของเมือง ซ่ึงอยูไ่ม่ใกลก้บัตวัเมืองมำกนกั 
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ต่อจำกนั้น  เดินทำงเขำ้เมืองโอซาก้า  ... ไปอิสระกนัท่ี  ย่านชินไซบาชิ  ( Shinsaibashi ) บริเวณแหล่งชอ้ป
ป้ิงท่ีมีควำมยำวประมำณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยร้ำนคำ้ปลีก ร้ำนเฟ
รนไชส์ ร้ำนเคร่ืองส ำอำงค ์ ร้ำนรองเทำ้ กระเป๋ำ นำฬิกำ ร้ำนกำแฟ 
ร้ำนอำหำร ร้ำนขนม ร้ำนเส้ือผำ้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและ
ต่ำงประเทศ  เช่น  Zara ,  H&M , Beans , ABC Mart , GU   เป็นตน้ 
เรียกวำ่มีทุกอยำ่งท่ีตอ้งกำรรวมกนัอยูบ่ริเวณน้ี แถมยงัเช่ือมต่อกบั 

ย่านโดตงโบริ (Dotombori)  หน่ึงในยำ่นบนัเทิงยำมค ่ำคืนท่ีโด่งดงั

ของโอซำกำ้ เป็นแหล่งรวมร้ำนอำหำรมำกมำยท่ีเปิดใหบ้ริกำร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งน้ีจะเลียบริมคลองโดตง
โบริ และยงัมีทั้งร้ำนคำ้ และแหล่งบนัเทิงอีกมำกมำย ในช่วงกลำงคืนก็จะเปิดไฟประดบัประดำสวยงำมป้ำย
ร้ำนคำ้ต่ำงๆ รวมไปถึง  ป้ำยนักว่ิงกูลิโกะ (Glico Running Man sign) และปูคำนิโดรำคุ (Kani Doraku crab) 
ท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองโอซำกำ้ 

**  อิสระ อาหารเยน็ ตามอัธยาศัย ** 

    
เขำ้สู่ท่ีพกั   ....   OSAKA  SUNROUTE  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง โอซาก้า – อสิระ ตามอธัยาศัย  ( หรือซ้ือทวัร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ )  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
***  ให้อสิระทุกท่าน ตามอธัยาศัย   //   ไม่มีรถบัสบริการ *** 
 

***  สำมำรถซ้ือตัว๋รถไฟ เพื่อไปเท่ียวยงัยำ่นชอ้ปป้ิงต่ำงๆ ของโอซำกำ้ ได ้...  
        โดยท่ำนสำมำรถถำมขอ้มูลแต่ละสถำนท่ีไดจ้ำกไกด ์เพื่อกำรเดินทำงท่ีสะดวกท่ีสุด  
 

***  สำมำรถซ้ือทวัร์เสริม  ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท ) 
        โดยไม่ไดร้วมค่ำรถไฟส ำหรับเดินทำงไป ยนิูเวอร์แซล แต่อยำ่งใด  [ รำคำน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้] 
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( Universal Studio )  สวนสนุกระดบัโลกท่ีมำตั้งอยูบ่ริเวณอ่ำนโอซำกำ้  ใหท้่ำนได้
สนุกสนำนไปกบัโซนเคร่ืองเล่นต่ำงๆท่ีสร้ำงมำจำกภำพยนตร์ฮอลลีวูด้ท่ีโด่งดงัและยงัตรำตรึงใจใหก้บัใคร
หลำยๆคน ไม่วำ่จะเป็น  [ Jurassic Park , The Ride ] ท่ีจะใหท้่ำนท่องไปในดินแดนไดโนเสำร์ ลุน้กบักำร
ออกตำมล่ำของ T-Rex ตวัใหญ่ ...  และ ตอนน้ี ทำงสวนสนุกไดเ้ปิดโซน  [ The Wizarding World of Harry 
Potter ]  ท่ีสร้ำงเพื่อเอำใจเหล่ำสำวกของ แฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท้่ำนได้
เขำ้ไปสัมผสับรรยำกำศของโลกเวทมนตร์ในฉำกต่ำงๆจำกภำพยนตร์ 
อำทิเช่น ปรำสำทฮอกวอตส์  เพลิดเพลินกบักำรส ำรวจหอ้งเรียนเวท
มนตร์คำถำ ยำ่นฮอกมีท  ร้ำนขำยของแปลกประหลำดของเหล่ำพอ่มด
และแม่มดทั้งหลำยและท่ีไมค่วรพลำดคือ  การได้ลิม้รสชาตบัตเตอร์
เบียร์ (Butter Beer)  เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บควำมนิยมในโลกของพอ่มด
และแม่มดแห่งน้ี [เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลล]์ และท่ีพลำดไม่ไดก้บัไฮไลทข์องท่ีน่ี คือโซน “Harry Potter 
and the Forbidden Journey”  เคร่ืองเล่นท่ีมีกำรสร้ำงดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยัในกำรถ่ำยภำพ 4K  สร้ำง
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ควำมต่ืนเตน้เร้ำใจใหท้่ำนเสมือนไดร่้วมเดินทำงตะลุยไปยงัดินแดนเวทมนต ์พร้อมกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลย
ทีเดียว       **  อิสระ อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** 

เขำ้สู่ท่ีพกั   ....   OSAKA  SUNROUTE  HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 
 

วนัท่ีหำ้ของกำรเดินทำง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ถ่ายรูปด้านนอก) –ช้อปป้ิง ริงค์กุเอาท์เลท็ –  
สนามบินคันไซ – สนามบินเซ่ียงไฮ้ – สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จำกนั้น ท ำกำรเช็คเอำท ์และ ตรวจสอบสัมภำระก่อนออกเดินทำง 

น ำท่ำนไปชม  ปราสาทโอซาก้า  ( Osaka Castle )  เป็นหน่ึงในแลนดม์ำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ เป็นหน่ึง
ในจุดท่องเท่ียวหลกัท่ีใครมำเท่ียวโอซำกำ้ก็ตอ้งเดินทำงมำท่ีน่ีดว้ย หอคอย
ปรำสำทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพง
หินคอนกรีต, คูน ้ำ และสวนนิชิโนมำรุ (Nishinomaru Garden) ซ่ึงอยูท่ำง
ป้อมตะวกัตก มีตน้ซำกุระกวำ่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่ง
ชมซำกุระท่ีโด่งดงั    

( ให้ท่ำนถ่ำยรูปกับตัวปรำสำทเพียงด้ำนนอก เท่ำนั้น ) ** 
และใหอิ้สระท่ำนท่ี  ริงค์กุ เอาท์เลท็ (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงขนำดใหญ่ ท่ีมีกำรออกแบบใหดู้
เหมือนกบัรีสอร์ทโดยไดแ้รงบนัดำลใจมำจำกเมืองท่ำชำร์ลสตนัอนัมีประวติัศำสตร์ของอเมริกำ  และมี
ร้ำนคำ้ถึง 150 ร้ำนท่ีพร้อมใหท้่ำนไดเ้ดินเขำ้ไปเลือกซ้ือของ ทั้งสินคำ้แบรน์เนมของญ่ีปุ่น หรือ ของต่ำงชำติ 
เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

11.00 น. ไดเ้วลำอนัสมควร พบกนัท่ีจุดนดัหมำย ...  ข้ึนรถบสั  เพื่อเดินทำงไป สนามบินคันไซ 

11.30 น. ถึง สนามบินคันไซ  .. ท ำกำรเช็คอิน และโหลดกระเป๋ำสัมภำระ 
  ( โปรดอยำ่ลืมวำ่ ทำงสำยกำรบินใหน้ ้ำหนกักระเป๋ำต่อท่ำน ไม่เกิน  20 กิโลกรัม ) 

14.10 น. ออกเดินทำงสู่เมืองเซ่ียงไฮ ้โดยเท่ียวบินท่ี  MU 516  [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]                   
16.25 น. เดินทำงถึง สนามบินเซ่ียงไฮ  ประเทศจีน ... จำกนั้นน ำคณะเปล่ียนเคร่ือง เดินทำงต่อ   

18.30 น. ออกเดินทำงสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี  MU 9853 [ บริการอาหารร้อน บนเคร่ือง ]                   
21.55 น. เดินทำงถึง สนำมบินสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ   .. โดยสวสัดิภำพ 

**************************************************************** 
(ส ำหรับรำยกำรทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นเพือ่ควำมเหมำะสมตำมสภำพอำกำศ และกำรจรำจร      

ในแตล่ะวัน โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ เพือ่ผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของลกูคำ้เป็นส ำคญั) 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อนัเกิดจำกเหตุสุดวิสัยท่ีทำง 
บริษทัฯ ไม่สำมำรถควบคุมได ้เช่น กำรนดัหยุดงำน, จลำจล,กำรล่ำชำ้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคนเขำ้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำต
ให้เขำ้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่ำนจะใชห้นงัสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน ้ ำเงิน) เดินทำง หำกท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงอตัรำค่ำบริกำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหนำ้ 14 วนัก่อนกำรเดินทำง  
5. เม่ือท่ำนท ำกำรซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทำงบริษทัฯจะถือวำ่ท่ำนรับทรำบและยอมรับเง่ือนไขของหมำยเหตุทุก
ขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

CHARMING  OSAKA  
5 วนั 3 คืน  

สายการบินไชน่าอสีเทิร์น (MU) 
 

 
ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่พกั
ห้องละ 2 
ท่าน 

เด็กมเีตียง
พกักบั
ผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กไม่มี
เตียงพกั
กบัผู้ใหญ่ 
1 ท่าน 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

วนัที ่ 12-16 , 13-17 , 19-23 , 27-31   ตุลาคม 28,991.- 28,991.- 27,991.- 7,900.- 
 

*** ราคาเด็กทารก [เดก็อายไุม่เกนิ 2 ขวบ]   8,000 บาท / ท่าน *** 
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
ท่านละ 3,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***  (เกบ็ทิปก่อนการเดินทาง ที ่สนามบินสุวรรณภูมิ) 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
 

สำยกำรบินไชน่าอสีเทร์ิน (MU)ใชร้ะบบกำรจองท่ีนัง่เป็นแบบสุ่มท่ีนัง่วำ่ง อำจจะท ำใหค้รอบครัวท่ีมำดว้ยกนัไม่ไดน้ัง่ติดกนั 
ข้ึนอยุก่บัระบบของสำยกำรบิน และเจำ้หนำ้ท่ีหนำ้เคำน์เตอร์เช็คอินท่ีสนำมบิน  

** โปรดติดต่อสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเอง ** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2. ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 15,000 บำท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4.การยกเลกิการเดินทาง 
4.1 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 45-15 วนั ขอเก็บเงินมดัจ ำทั้งหมด  
4.2 ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงนอ้ยกวำ่ 14 -7 วนัเดินทำง ขอเก็บค่ำใชจ่้ำย 100% ของรำคำค่ำทวัร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต ์เป็นตน้ บำงสำยกำรบินมีกำรกำรันตีมดัจ ำท่ีนัง่กบัสำย

กำรบินและค่ำมดัจ ำท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า   หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่
ว่ายกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4.4 กรณีทีก่องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

  
**ส าคัญ!! บริษัท ท าธุรกจิเพ่ือการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผดิกฎหมายและ 

ในข้ันตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญีปุ่่น ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจ้าหน้าทีเ่ท่าน้ัน  
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ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งส้ิน** 
 
4.5 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำง   
 พร้อมคณะถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ท่ีระบุวนัเดินทำงไปกลบัพร้อมคณะ พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำม

รำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
 - กรณีท่ำนมีควำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จำกชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยกำรช ำระเงินเพื่ออพัเกรด

ตอ้งกระท ำท่ีเคำน์เตอร์สนำมบิน ณ วนัเดินทำง เท่ำนั้น  
2. ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพกัแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพกัแบบ 
TRIPLE ได้ ทางบริษทัอาจมีการจัดห้องพกัให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่ำอำหำร ค่ำเขำ้ชม และ ค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรทวัร์ขำ้งตน้ 
4. เจำ้หนำ้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำน ้ำหนกัสัมภำระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินท่ีมีกำร

เรียกเก็บ 
6. ค่ำประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวำ่งกำรเดินทำง คุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ 
 2. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซกัรีด ค่ำโทรศพัท ์ 
 3. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถำ้มีกำรเรียกเก็บ) 
 4. ค่ำภำษีน ้ำมนั ท่ีสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มภำยหลงัจำกทำงบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่ำทิปส ำหรับ คนขบัรถ / มคัคุเทศก ์/ หวัหนำ้ทวัร์    ท่ำนละ 3,000 เยน  ต่อท่ำน / ทริป 
           * (เก็บทิปก่อนกำรเดินทำง ณ สนำมบินดอนเมือง) * 
      6. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิม่เติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกนัทีม่ีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญีปุ่่นให้กบัคนไทย  
จำกมำตรกำรยกเวน้วซ่ีำเขำ้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ ำนกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั ไม่วำ่จะ
ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียว เยีย่มญำติ หรือธุรกิจ อำจจะมีกำร ถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อ
เป็นกำรยนืยนัวำ่มีคุณสมบติัในกำรเขำ้ ประเทศญ่ีปุ่น 
 
**เอกสำรท่ีอำจจะตอ้งใชใ้นกำรพิจำรณำกำรอนุญำตใหเ้ขำ้ประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสำรเร่ืองท่ีพกัทำงบริษทัจะจดัเตรียม
ใหก้บัลูกทวัร์ แต่ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรพิจำรณำของกองตรวจคนเขำ้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขำออกจำกประเทศญ่ีปุ่น  
2. ส่ิงท่ียนืยนัวำ่ท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยท่ีอำจเกิดข้ึนระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น  
    (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไดร้ะหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก ำหนดกำรเดินทำงระหวำ่งท่ีพ  ำนกัในประเทศญ่ีปุ่น 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณกีารเข้าประเทศญีปุ่่นตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทำงอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอำยกุำรใชง้ำนเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท ำในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมำย และเขำ้ข่ำยคุณสมบติัเพื่อกำรพ ำนกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนกำรขอเขำ้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลำกำรพ ำนกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติักำรถูกส่งตวักลบัจำกประเทศญ่ีปุ่น หรือมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลำของกำรถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ และไม่
เขำ้ข่ำยคุณสมบติัท่ีอำจจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขำ้ประเทศ 

 

หมายเหตุ :  
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ้ ำมนัและภำษีสนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตุต่ำงๆ 
 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อกำร
จลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผดิกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมดกบัทำงบริษทัฯ แลว้ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทั้งหมด 
 7. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
จำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และ
ราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 


