
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N 
ซุปตาร ์เซเลบรติ ี� (ยาวปายยย) 

กําหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน-ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ชมปราสาททอง กบั ศาลเจา้จ ิ�งจอก 

เที9ยวทาคายามา่ และหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 
เลอืกสมัผสัความยิ9งใหญข่อง ปราสาทโอซากา้ 

ชอ้ปปิ� งจใุจเต็มวนั หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
FREE WIFI ON BUS 

มนํี �าดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี9ยว 

31 พฤษภาคม - 04 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
01-05 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
02-06 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
03-07 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
04-08 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 
05-09 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
06-10 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
07-11 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
08-12 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
09-13 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
10-14 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 
11-15 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
12-16 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
13-17 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
14-18 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
15-19 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
16-20 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 
17-21 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 
18-22 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 
19-23 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
20-24 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
21-25 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
22-26 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
23-27 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 
24-28 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
25-29 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
26-30 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 
27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 
06-10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
08-12 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
11-15 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
12-16 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
15-19 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
16-20 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 
19-23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
21-25 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

24-28 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
25-29 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
26-30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
01-05 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
02-06 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
08-12 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
09-13 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
10-14 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
15-19 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
16-20 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
22-26 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
23-27 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
26-30 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 
27-31 สงิหาคม 2562  20,888.- 7,900.- 
28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 23,888.- 7,900.- 
05-09 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 
06-10 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 
07-11 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 
12-16 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 
13-17 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 
14-18 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 
19-23 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 
20-24 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 
21-25 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 
23-27 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 
26-30 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 
27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 
30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื9องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ9ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 

ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

22.30 น. พรอ้มกนัที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR 
ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที9สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น – ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ - ซนัมาชซูิจ ิ– นาโกยา่ – ชอ้ปปิ� งซาคา
เอะ 

01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคนัไซ ประเทศญีปุ่ น โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ เทียวบนิที XJ612 

(บรกิารอาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง) 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 
20 กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาที9ญี9ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั9วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี9ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้
ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 

 นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมอืงทีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมู่บา้น
ชาวนาทีมีรูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกทีมี
ชือเสยีงแห่งหนึง หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมีอายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มี
ความหมายวา่ “พนมมอื” ซึงเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นทีมหีลังคามุงดว้ยฟางขา้วทีทํามุมชนั
ถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีประนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูก
สรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

 เดนิทางสู่ ทาคายามา่ Takayama เมอืงเก่าแก่อยู่ในหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถูกขนาน
นามไวว้่าเป็น ลิตเต ิ�ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ทียังคงอนุรักษ์ไวซ้ึงอารยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศ
เก่าแก ่อายุเป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ทีคกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย 
และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายาม่าที ซนัมาชซูิจ ิย่าน
เมืองเก่าทีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีก่อนไดเ้ป็นอย่างดี ผ่านชม อาคารทาคายาม่าจนิยะ 
Takayama Jinya อดตีทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโช
กนุโทคงุาวะในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบนัเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามทิี
ไดรั้บการบํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจุบนัใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนที
ภมูภิาคฮดิะ และประวตัศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ9มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

 นําทา่นสู ่นาโกยา่ Nagoya เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศยัอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็น
เมอืงศนูยร์วมการคา้และการคมนาคมทีสําคัญแหง่หนึงของญีปุ่ น  

 นําทา่นสู ่ยา่นซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นยา่นธรุกจิการคา้ มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืง
ใตด้นิ (central park) ทีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซาลอน
ความงาม เป็นตน้ ทีนีกนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ9า ** อสิระรบัประทานอาหารคํ9า ตามอธัยาศยั ** 

พกัที9 Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9สาม นาโกยา่ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั – พธิชีงชาญี9ปุ่ น – วดัคนิคะคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– ชอ้ปปิ� ง 
                      เอ็กซโ์ปซติี� 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสดุ คอืตั �งแต่ปีค.ศ. 
794 จนถงึ 1868 รว่มๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
ของญีปุ่ นดว้ย  

นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แหง่นี�นั �นถูกสรา้งขึ�นเพือใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิUโคเมอ ิผูท้ีมี
ความสําคญัตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ย



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยัิกษ์สแีดงทีตั �งอยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสแีดงสดใส
มองเห็นมาแตไ่กล  

จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี9ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตาม
แบบญีปุ่ นนั�น มีขั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา และการดืมชา ทุกขั �นตอนนั�นลว้นมีพิธี 
รายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไม่ใชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้ี
สว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย 

เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

 เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพือใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละทา่น
มคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีท่านเสยีชวีติ คนไทยนิยมเรยีกกันว่า วัดทอง 
เนืองจากทีวัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�า
เบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีสวยงามเป็นอกีสญัลกัษณ์หนึงของเมอืงเกยีวโต  

 จากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีคนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดง 
เป็นศาลเจา้ชนิโต มชีือเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเรยีงตวักนัจํานวนหลายหมืนตน้
จนเป็นทางเดนิไดทั้วทั �งภูเขาอนิาร ิทีผูค้นเชือกันวา่เป็นภูเขาศักดิUสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความ
อดุมสมบรูณ์ การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปู
ปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กนั  

 นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี� (Expo City) ทีเทียวแหง่ใหม่ในโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทียิงใหญ่ทีสดุ
แหง่หนึงของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึงของสวนสาธารณะทีสรา้งขึ�นเพือระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 
ทีจัดขึ�นเมือปี 1970 ตั �งอยู่ในเมอืงซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อทีทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายใน
พื�นทีแหง่นี�มแีหลง่ความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศยั 

 เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดงันี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ �า จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะ และยงัใหนั้กทอ่งเทียว
ไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูภ้าษาอังกฤษ
ในรปูแบบทีไมซ่ํ�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่ น ทีจะทําใหค้ณุหลงใหลและผจญภยัไปกบั
การต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานทีแหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซป็ต ์Shaun the Sheep ซึงเป็นภาพยนตรก์ารต์นู 

 
คํ9า         ** อสิระรบัประทานอาหารคํ9า ตามอธัยาศยั ** 

พกัที9 Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที9ส ี9  อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 หลงัอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเทียวตามสถานทีตา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนําการเดนิทาง 
(ไมม่รีถบสับรกิาร) 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 แนะนําสถานที9ทอ่งเที9ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

● ชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร 
เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ 
รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดท์ั �งญีปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC 
Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� 

● ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนึงในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาท
จะมอียูด่ว้ยกนัทั �งหมด 8 ชั �น ตวัปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารุ
ซึงอยูท่างป้อมตะวกัตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  

● วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึงในวดัทีเกา่แกท่ีสดุของญีปุ่ น เชือกนัวา่เป็นวดัพุทธแหง่แรกขอ
ประเทศญีปุ่ น 

● พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเรยีกวา่ Kaiyukan ตั �งอยูท่ี Tempozan 
Harbor Village บรเิวณอา่วโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์�าทีดทีีสดุของญีปุ่ น มสีตัวนํ์�าหลากหลายชนดิที
อาศยัอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ� ง 

● โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึงในสถานบนัเทงิยามคําคนืทีโดง่ดงัของโอซากา้ เป็น
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง 

● อะเมะรคิามรูะ (Amerikamura) เป็นแหลง่แฮงคเ์อา้ของวัยรุน่โอซากา้ คลา้ยกบัยา่นฮาราจกูขุอง
โตเกยีว ยา่นนี�ก็จะไดพ้บกบัแฟชันการแตง่ตวัของวยัรุน่ และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่ น มบีรรยากาศครึ�ก
ครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึงทีน่ามาเดนิเลน่ 

● ยนูเิวอรซ์ลั สตดูโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือเดอืนมนีาคม ปี 2001 
เป็นสวนสนุกแหง่แรกของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีเปิดในเอเชยี ภายในมที ั�งหมด 8 โซน: 
Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, Amity 
Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเครืองเลน่ตา่งๆ ตั �งแต่
เครืองเลน่สําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีหวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี�ยงัมหีนัง 3 มติ ิอยา่งเชน่ 
Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรืองใหมล่า่สดุอยา่ง Harry 
Potter ภายนอกสวนสนุกนั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึงเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีมี
โรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั�งรา้นทีขายสนิคา้ของยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ และของทีระลกึ
ของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยงัมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิือดงัของโอซากา้มาเปิด
ใหไ้ดล้ิ�มลองรสชาตดิั �งเดมิ ของกนิขึ�นชือของโอซากา้ ทีไดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้น
ทาโกะยาก ิรวมกนัมาเปิดอยูท่ีแลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยูท่ีชั �น 4 ของหา้งแหง่นี�  

  ** อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ9า ตามอธัยาศยั ** 

ที9พกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที9หา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทียวบนิที XJ613 

(บรกิารอาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง) 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นที9ไมเ่อาต ั�วเครื9องบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั�งนี�เพื9อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื9องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที9ยวญี9ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี9ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั9วโมง มอิาจเพิ9มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี9ยนเวลาทอ่งเที9ยว
ตามสถานที9ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✔  คา่ตั|วเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
✔  คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✔  โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✔  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
✔  คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
✔  คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง
และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้
การยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,5 
× 00 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 
เดนิทางขึ�นตํ9า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชําระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการงด
ออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวนัอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

★  มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 
20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

★  สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

● หากไมช่าํระมัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

● หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 

● เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั�งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบุ
ไวท้ั �งหมดนี�แลว้ 

● หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

● สง่รายชื9อสํารองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนัวา่
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื9อ-นามสกลุ และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ั�วเครื9องบนิท ั�งส ิ�น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 
หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 

เงื9อนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตั|วเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิU ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี9ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี9ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั 
ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื9อการทอ่งเที9ยว เยี9ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื9นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื9อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั|วเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอาจเกดิขึ�นในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญี9ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่
เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี9จะเลื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้
มอํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวนันั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่ับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิUในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 


