
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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�อทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
FREE WIFI ON BUS 

มนีํ �าดื9มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี9ยว บสั 34+1 

31 พฤษภาคม - 04 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
01-05 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
02-06 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
03-07 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
04-08 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
05-09 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
06-10 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
07-11 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
08-12 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
09-13 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
10-14 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
11-15 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
12-16 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
13-17 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
14-18 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
15-19 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
16-20 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
17-21 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
18-22 มถินุายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
19-23 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
20-24 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
21-25 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
22-26 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
23-27 มถินุายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
24-28 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
25-29 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
26-30 มถินุายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 

27 มถิุนายน-01 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 
28 มถิุนายน-02 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 ราคานี�ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 
 

 

29 มถิุนายน-03 กรกฎาคม 2562 21,888.- 7,900.- 1 
06-10 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
08-12 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
11-15 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
12-16 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
15-19 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
16-20 กรกฎาคม 2562 19,888.- 7,900.- 1 
19-23 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
21-25 กรกฎาคม 2562 20,888.- 7,900.- 1 
24-28 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
25-29 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
26-30 กรกฎาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
01-05 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
02-06 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
08-12 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
09-13 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
10-14 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
15-19 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
16-20 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
22-26 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
23-27 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
26-30 สงิหาคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 
27-31 สงิหาคม 2562  20,888.- 7,900.- 1 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 20,888.- 7,900.- 1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-09 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
06-10 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
07-11 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
12-16 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
13-17 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
14-18 กนัยายน 2562 21,888.- 7,900.- 1 
19-23 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
20-24 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
21-25 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 
23-27 กนัยายน 2562 19,888.- 7,900.- 1 
26-30 กนัยายน 2562 22,888.- 7,900.- 1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 
30 กนัยายน-04 ตลุาคม 2562 22,888.- 7,900.- 1 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  
22.30 น. พรอ้มกันที สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 
AIR ASIA X เจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 
 
วนัที9สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น - ชริาคาวาโกะ - ทาคายามา่ - ซนัมาชซิูจ ิ– นาโกยา่ - ชอ้ปปิ� งซาคาเอะ 
01.15 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงคันไซ ประเทศญีปุ่ น โดยเทียวบนิที XJ612 
สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ 3-3-3  (นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น 
หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง 

 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี9ปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาที9ญี9ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั9วโมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญั
มาก!! ประเทศญี9ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื�อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและ
จบั 
นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ Shirakawago เมอืงทีเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีมรีูปร่าง
แปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan 
และเป็นเมืองมรดกโลกทีมีช ือเสียงแห่งหนึง HILIGHT!!! 
หมู่บา้นแบบกัชโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณทีมอีายมุากกว่า 
250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายวา่ “พนมมอื” ซึงเป็นการ
บง่บอกถงึลักษณะ รปูแบบของบา้นทีมหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที
ทํามมุชันถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีประนมเขา้หากัน ตัวบา้น
มคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้ง
ขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีน
ใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 
เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
เดนิทางสู ่ทาคายามา่ Takayama เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  ถกูขนานนามไวว้่าเป็น ลติ
เติ�ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ น



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที
คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ ์นําทา่นเดนเลน่ ชมบรรยากาศเมอืงเกา่
ทาคายามา่ที ซนัมาชซูิจ ิยา่นเมอืงเกา่ทีอนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมือ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่นชม อาคารทาคายามา่จ ิ
นยะ Takayama Jinya อดตีทําหนา้ทีเป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถินประจําภมูภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกนุโทคงุาวะ
ในปี 1692 จนกระทังปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสีอทาทามทิีไดรั้บการบํารุงรักษาเป็น
อยา่งด ีปัจจบัุนใชเ้ป็นทีจัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผนทีภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง 
เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ9มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 
นําท่านสู ่นาโกยา่ Nagoya เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกวา่ 2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วม
การคา้และการคมนาคมทีสําคัญแห่งหนึงของญีปุ่ น นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (Sakae Shopping) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มี
หา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ (central park) ทีเต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชัน, รา้นของใช ้
กระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีนีกนิบรเิวณตั �งแตส่ถานีซาคาเอะไปจนถงึสถานีฮซิายะโอโดร ิ
คํ9า อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 
พกัที9 Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัที9สาม นาโกยา่ - เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญี9ปุ่ น - วดัคนิคะคจุ ิ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- ชอ้ปปิ� งเอ็กซ์
โปซติี� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
นําท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต (Kyoto) ซึงเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุด คอืตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 
ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญทีเต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่ นดว้ย นําทา่นสู ่ศาลเจา้
เฮอนั ศาลเจา้แห่งนี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพือใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิUโคเมอ ิผูท้ีมคีวามสําคัญต่อเมอืงเกยีวโตอยา่ง
มาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอนั โดยเฉพาะเสาและประคู
โทรอิยิกัษ์สแีดงทีตั �งอยูด่า้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนั�นสัมผัสวัฒนธรรมดั�งเดมิของชาวญีปุ่ น 
นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี9ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอนมากมาย เริมตั �งแต่การชงชา การรับชา 
และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยัง
เปิดโอกาสใหท้่านไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย 
เที9ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji) เดมิสรา้งขึ�นเพือใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากา้ โยชมิสิแุละท่านมคีวามตั �งใจยก
บา้นพักแหง่นี�ใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากทีทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกันวา่ วัดทอง เนืองจากทีวัดนี�จะมอีาคารหลักเป็น
สีทองเกอืบทั �งหลังตั�งโดดเด่นอยู่กลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพทีสวยงามเป็นอกี
สัญลักษณห์นึงของเมอืงเกยีวโตจากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จิ�งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีคนไทยชอบเรยีก
กันวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโต มชี ือเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมืน
ตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทั �งภูเขาอนิาร ิทีผูค้นเชือกันว่าเป็นภเูขาศักดิUสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบูรณ์ 
การเก็บเกียวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสัตวค์ู่กายจงึสามารถพบเห็นรูปปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ย
เชน่กัน นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ เอ็กซโ์ปซติี� (Expo City) ทีเทียวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบันเทงิทีย ิงใหญท่ีสดุแหง่หนึง
ของประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นส่วนหนึงของสวนสาธารณะทีสรา้งขึ�นเพือระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจัดขึ�นเมือปี 1970 
ตั �งอยูใ่นเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อทีทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นทีแหง่นี�มแีหลง่ความบนัเทงิมากมาย 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ 
ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 
เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกัน ดังนี� 

1. NIFREL พพิธิภณัฑส์ตัวน์ํ �า จัดแสดงสัตวต์า่ง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังใหนั้กทอ่งเทียว
ไดส้ัมผัสกับสัตวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

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         อสิระรบัประทานอาหารคํ9าตามอธัยาศยั 
พกัที9 Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
 
 
 
วนัที9ส ี9  อสิระชอ้ปปิ� งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตูดโิอ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 หลังอาหารใหท้่านอสิระทอ่งเทียวตามสถานทีต่างๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หคํ้าแนะนําการเดนิทาง 
(ไมม่รีถบัสบรกิาร) 
แนะนําสถานที9ทอ่งเที9ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

• ชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิ�งแหง่นี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็ม
ไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครืองสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 
รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรทีแบรนดทั์ �งญีปุ่ นและต่างประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ 
เรยีกวา่มทีกุอยา่งทีตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณนี� 

• ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนึงในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาท
จะมอียูด่ว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารุ
ซ ึงอยูท่างป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึงในวัดทีเก่าแก่ทีสุดของญีปุ่ น เช ือกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอ
ประเทศญีปุ่ น 

• พพิธิภณัฑส์ตัวท์ะเลโอซากา้ (Osaka Aquarium) หรอืทีเรยีกวา่ Kaiyukan ตั �งอยูท่ี Tempozan 
Harbor Village บรเิวณอ่าวโอซากา้ พพิธิภัณฑส์ัตวนํ์�าทีดทีีสดุของญีปุ่ น มสัีตวนํ์�าหลากหลายชนิดที
อาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิ� ง 
• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึงในสถานบันเทงิยามคําคนืทีโด่งดังของโอซากา้ เป็น

แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง 
• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกขุอง

โตเกยีว ยา่นนี�ก็จะไดพ้บกับแฟชันการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่ น มบีรรยากาศครึ�ก
ครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึงทีน่ามาเดนิเลน่ 

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์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 แ ละ 
Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครืองเลน่ตา่งๆ ตั �งแตเ่ครืองเลน่สําหรับ
เด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีหวาดเสยีวสุดๆ นอกจากนี�ยังมหีนัง 3 มติ ิอย่างเชน่ Spiderman, Back to 
the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรืองใหมล่่าสุดอยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุก
นั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึงเป็นหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ ่ทีมโีรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคาร



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จํานวนมาก รวมทั�งรา้นทีขายสนิคา้ของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ และของทีระลกึของเมอืงโอซากา้ และ
ใกล ้ๆ กันก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยากชิ ือดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิ�มลองรสชาติ
ดั �งเดมิ ของกนิขึ�นชือของโอซากา้ ทีไดรั้บการโหวตจากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกัน
มาเปิดอยูท่ีแลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยูท่ีชั �น 4 ของหา้งแหง่นี�  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ9าตามอธัยาศยั** 
ที9พกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัที9หา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที9ยวบนิที9 XJ613 
13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื9องดื9มบนเครื9อง** 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

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 ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ
เหมาะสม ท ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั�นๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี9ยนเวลาทอ่งเที9ยว
ตามสถานที9ในโปรแกรมการเดนิทาง 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

� คา่ตั|วเครืองบนิไป-กลับตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 
� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3 % 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่

พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั�ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืนวี

ซา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลงัทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวซีา่ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครืองบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน และหัวหนา้ทัวรอ์ํานวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 
เดนิทางขึ�นตํ9า 34 ทา่น หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยนิดทีีจะชําระค่าบรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการงด
ออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 
เงื9อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 
วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิUในการเกบ็คา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นทีเหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
• หากไมช่ําระมดัจําตามทีกาํหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ท่านอืนทีรออยู ่
• หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 
• เมือท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทั �งหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไดร้ะบุไว ้

ทั �งหมดนี�แลว้ 
• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื9อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์
• สง่รายชื9อสาํรองที9น ั9ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื9อพรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเที9ยวทรปิใด, วนัที9ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 
มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชื9อ-นามสกลุ 
และอื9นๆ เพื9อใชใ้นการจองต ั�วเคร ื9องบนิท ั�งสิ�น 

 
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํา 2 หนา้
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เงื9อนไขยกเลกิการจอง : 
เนืองจากเป็นราคาตั|วเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี และ
กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศทีระบุไว ้ในรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUทีจะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิาร
รายการใดรายการหนึง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิU ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 
 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี9ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี9ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั�นในประเทศญี9ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะ
ดว้ยวตัถปุระสงคเ์พื9อการท่องเท ี9ยว เย ี9ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื9นเอกสารในข ั�นตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื9อยนืยนัการมี
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี� 

1. ตั|วเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตรเครดติ 

เป็นตน้) 
3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 
 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี9ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี9ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถูกสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ขา่ย

คณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื9อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี9จะเล ื9อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที9มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิUการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิUในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทียวเอง  
6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย

แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / ปลอดบุหรีได ้

โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไมผ่า่น
การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การ
ถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้ง
ใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดียว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญีปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอความ
ร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั�งทีตอ้งเร่งรบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิมเวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั�งนี�ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึ
ขอสงวนสทิธิUในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 
ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 
จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 
จํานวนหอ้งพักทีใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 
 

รายชื9อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื9อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสัตวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 
รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื9อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื9อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ลํ า ด ั
บ ชื9อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื9อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
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10    



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


