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ญีปุ่่น โอซาก้า เกยีวโต 6วัน4คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกยีวโต วัดคิโยมิซ ึศาลเจ้าฟูจิมิอินาร ิ ปราสาทโอซาก้า วัดคินคะคจิุ 
เมืองนารา วัดโทไดจิ 

ช้อปป้ิงจุใจ ซนิไซบาซ ินัมบะ 
ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอเต็มวัน / พักใจกลาง นัมบะ 3 คืน 

 

บนิตรงจากเชยีงใหมโ่ดยสายการบนิเวียดเจ็ท 
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วนัแรก :  สนามบนิเชยีงใหม ่ 

 

20.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ   

เคานเ์ตอรเ์วยีตเจ็ท เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท Ruby Travel ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิ VZ 822 

 

วนัทีส่อง : สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต -  วดัคโิยมซิ ึ– ชอ้ปป้ิงถนนกาน า้ชา - วดัคนิคะค ุ-  

ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ

 

06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น 

  (เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ีปุ่่ น เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลังจากผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

08.00 น. ออกเดนิทางออกจากสนามบนิ 

 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางไปยัง วดัคโิยมซิ ึหรอื วดัน า้ใส  มอีายเุกา่แกย่ิง่กวา่ เมอืงเกยีวโตคอืยาวนาน

กวา่ 1,200 ปี จดุเดน่อันเป็นเอกลักษณ์ของวดัคอื หอ้งโถงใหญ ่สรา้งยืน่ออกจากหนา้ผามเีสาไม ้

ขนาดใหญ ่139 ตน้ ค ้ายัน และสิง่ทีน่่าอัศจรรย ์คอื สรา้งโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย ดังนัน้องคก์าร

ยเูนสโกไดข้ ึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกและเชญิทกุทา่นไดด้ืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอันเกดิขึน้จาก

ธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน า้ชา อยูร่ะหวา่ง

ทางเขา้วดัคโิยมสิ ึรา้นคา้ตา่งๆ ไดต้กแตง่เลยีนแบบสมัยเฮอัน มสีนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ เชน่ 

รองเทา้โซร(ิรองเทา้เกี๊ยะญีปุ่่ น) , ชดุยกูะตะ, ตุก๊ตานางระบ าญีปุ่่ น, ขมมชคูรมีสอดไสน้านาชนดิ, 

รา้น 1,000 เยน, ชาเขยีวขึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของญีปุ่่ น, ของทีร่ะลกึแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (Japanese Set) 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) ทีค่นไทยรูจั้กวา่วดัทอง เพราะวา่

อาคารหลักของวดันีม้สีทีองเหลอืงอรา่มตัง้โดดเดน่เป็นสงา่อยูท่า่มกลางน ้า มองภาพสะทอ้นน ้า

ภาพทีง่ดงาม เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์หนึง่ของสถานทีท่อ่งเทีย่วในเมอืงเกยีวโต ดว้ย

สถาปัตยกรรมทีง่ดงามล ้าคา่จงึไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรกดโลกในปี ค.ศ. 

1994 เดมิวดัแหง่นีถ้กูสรา้งมาเพือ่เป็นทีพ่ านักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิ(ุAshikaga 

Yoshimitsu) และยังมไีวเ้พือ่รับรองแขกระดับส าคญัๆเทา่นัน้ ภายหลังทีท่า่นเสยีชวีติก็มกีารยกที่

พักแหง่นีใ้หก้ลายมาเป็นวัดในนกิายเซน ซึง่ก็กลายมาเป็นวดัวดัคนิคะคจุอิยา่งปัจจบุัน 

มกีารยกทีพั่กแหง่นีใ้หก้ลายมาเป็นวดัในนกิายเซน ซึง่ก็กลายมาเป็นวดัวดัคนิคะคจุอิยา่งปัจจบุัน 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ชือ่ดัง ทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่ว

เกยีวโตทกุคนตา่งเดนิทางมาดโูทรอิ ิหรอืประตศูาลเจา้ทีเ่รยีงตอ่ทอดยาวจากตนีเขาไปถงึยอด

เขาสงูถงึ 233 เมตร  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงโอซากา้ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร เมนชูาบชูาบ+ูSoft drink 

 

 น าทา่นเขา้ทีพ่กัIbis Styles Osaka Namba หรอืระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 *ใจกลางยา่นชอ้ปป้ิงนมับะ* 

 

วนัทีส่าม : ตลาดปลา - ปราสาทโอซากา้ - เมอืงนารา - วดัโทไดจ ิ 

 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 เทีย่วชม ตลาดปลาคโุรมง รา้นคา้ในตลาดแหง่นี ้มมีากกวา่ 150 รา้น ตลอด 2 ขา้งทางมรีา้นคา้

เปิดเรยีงราย เนน้ที ่อาหารทะเล เชน่ กุง้มังกร ขาปยูักษ์ ปลาไหลยา่ง ทนู่า แซลมอน หอยเมน่ 

หอยเชล ์นอกจากนัน้ยังมเีนือ้วากวิยา่ง และอาหารประจ าถิน่ โอโคโนมยิาก ิและขนม ผลไมต้า่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) สวนสาธารณะเชงิประวตัศิาสตรข์นาด

ใหญท่ีต่ัง้อยูใ่จกลางโอซากา้ แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิม ปราสาทโอซากา้ ถกูสรา้งขึน้ในชว่งครึง่

หลังของศตวรรษที ่16 เพือ่เป็นทีพ่ านักของโทโยโทม ิฮเิดโยช ิผูร้วมญีปุ่่ นใหเ้ป็นหนึง่เดยีวใน

สมัยนัน้ ใชเ้วลาตัง้แตเ่ริม่กอ่สรา้งจนถงึเสร็จสมบรูณ์ยาวนานกวา่ 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญท่ี่

กลายเป็นหนึง่ในสญัลักษณ์ของญีปุ่่ น นับวา่เป็นหนึง่ในสามปราสาททีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในญีปุ่่ น 

เทยีบเทา่กับปราสาทนาโกยา่และปราสาทคมุาโมโตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (Japanese Set) 

 

จากนัน้ท าทา่นไปยัง เมอืงนารา น าทา่นเทีย่วชม วดัโทไดจ ิคนท่ัวไปมักจะเรยีกขานกัน วดั

หลวงพอ่โต หรอื ไดบตุส(ึDaibutsu of Nara) เป็นวดัทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทาง
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 ประวตัศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ น ตรงประตทูางเขา้เป็นไมบ้านขนาดใหญ ่ทีม่องเห็นรปูป้ันเฝ้าอยู่

ทัง้สองประต ูและทีเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของผูม้าเยอืนคอืกวางนอ้ยใหญท่ีเ่ดนิควกัไขวไ่ปมา สามารถให ้

อาหารกวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ีท่ ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ ภายในวดัอาคารหลักของวดั

เป็นอาคารไมท้ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก มหีลวงพอ่โตหรอื ไดบตุสทึีป่ระดษิฐานดา้นใน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม :  อสิระเทีย่วในโอซากา้ (ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) – แนะน าทอ่งเทีย่ว  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

 

 ทีพ่กัIbis Styles Osaka Namba หรอืระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

 *ใจกลางยา่นชอ้ปป้ิงนมับะ* 

 

วนัสี ่:  อสิระเทีย่วในโอซากา้ (ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร) – แนะน าทอ่งเทีย่ว  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อสิระเทีย่วในโอซากา้ 1 วนั **ไมม่รีถและไกดบ์รกิาร** 

 

แนะน า ชอ้ปป้ิงทีย่า่นการคา้  ชนิไซบาช ิและ นมับะ แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่สนิคา้มากมาย

หลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อา

ใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวยัทนีทัง้หลาย 

เครือ่งส าอางยีห่อ้ดังของญีปุ่่ นไมว่า่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO  
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 ทีพ่กั Ibis Styles Osaka Namba หรอืระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

*ใจกลางยา่นชอ้ปป้ิงนมับะ*              

 

วนัหา้ : ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  

 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม / Check out /  / 

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สวนสนุกขนาดใหญท่ีใ่หค้ณุไดส้มัผัสกับโลกแหง่ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ 

สรา้งความสขุสนุกสนานใหก้ับทกุคน ภายในตกแตง่ดว้ยบรรยากาศราวกับก าลังเดนิหลงทางอยู่

ในฮอลลวีูด้ นวิยอรก์ และซานฟรานซสิโก และทีน่ีย่ังเต็มไปดว้ยเครือ่งเลน่อลังการ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ โซน “Harry Potter”  

*เพือ่สนกุสนานกบัเครือ่งเลน่ไดเ้ต็มที ่อสิระอาหารกลางวนั คา่อาหารไมร่วมในแพคเกจ* 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนบูฟุเฟตป้ิ์งยา่ง +Soft drink 

น าเขา้พกัที ่Washington Hotel Kansai Airport หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก : สนามบนิคนัไซ - สนามบนิเชยีงใหม ่

 

เช็คเอาท ์(Check out) 

05.00 น. เดนิทางไปยังสนามบนิคันไซ เพือ่ท าการเช็คอนิเดนิทางกลับ  

08.00น. ออกเดนิทางจากสนามบนิคันไซ โดยสายการบนิเวยีตเจ็ท เทีย่วบนิที ่VZ  

12.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชยีงใหมโ่ดยสวสัดภีาพ พรอ้มความสขุและความประทับใจ 

 

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

อตัราคา่บรกิาร  

(ส าหรบัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 ทา่น) 

หมายเหต ุ: บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ 

  

 อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั *น า้หนกัโหลดกระเป๋าสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 20กโิลกรมั/ทา่น/เทีย่วบนิ* 

 คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่  

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  
ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์มรีายละเอยีดดังนี้ 
  เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอืทพุพลภาพถาวรสิน้เชงิ  1,000,000 บาท/คน 

  การรักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้                                500,000 บาท/คน 
และขยายความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลเนือ่งมาจากอาหารเป็นพษิส าหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปในคราวเดยีวกนั  

(อาหารเป็นพษิ หมายความถงึ อาการป่วยทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารหรอืน ้าทีม่กีารปนเป้ือนของสารพษิ สารเคม ีหรอื 

โลหะหนัก) * ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรับผดิจะลดลง 50%* 

 

 อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี  
คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

วนัทีเ่ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิาร 

พกั 2 ทา่น/หอ้ง 

พกัหอ้งเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

จ านวน 

2 – 6 พ.ค. 66 48,555บาท/ทา่น 6,900บาท/ทา่น 20ทา่น 



 104/2 หมูท่ี ่5 ต.ไชยสถาน อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่50140 

Tel: 053-115912, 062-959-8828 
E-mail: group4@rubytravel.com       

Web: www.rubytravel.com 

  คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 1,200 บาท/ทา่น 
 คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  ทาง   
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.การช าระคา่บรกิาร 

    2.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น  

     2.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

  3.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท 

3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

  3.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัรท์ัง้หมด 

3.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดั

จ าทีน่ั่งกบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่

ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

    3.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอื 

ไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ: 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,  

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น 


