
 

   

 

 

  

  

 

 

OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N  

ซุปตาร ์ราคาไฟไหม ้4 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนมถินุายน - กนัยายน 2562 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 

เยอืนเมอืงมยิามา่ สมัผสัวธิชีวีติญี<ปุ่ นชนบท ณ หมูบ่า้นคายาบกู ิ
สมัผสัความยิ<งใหญข่อง ปราสาทโอซากา้  

เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต ศาลเจา้จ ิDงจอก ฟชูมิอิาร ิ
สกัการะศาลเจา้เฮอนั และ รว่มพธิชีงชาญี<ปุ่ น 



 

   

 

 

  

  

 

 

ฟรเีดย ์อสิระเลอืกซืDอทวัรเ์สริม Universal studio หรอื ชอ้ปปิD งจใุจ   
ชื<นชมธรรมชาต ิณ นํ Dาตกมโินะ จดุพกัผอ่นหยอ่นใจของชาวโอซากา้ 

FREE WIFI ON BUS 
มนํี Dาดื<มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี<ยว บสั 34+1 

24-28 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 มถินุายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27 มถินุายน-01 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 มถินุายน-03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 มถินุายน-04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
14-18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 กรกฎาคม-01 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กรกฎาคม-02 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
11-15 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 



 

   

 

 

  

  

 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื<องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุํ<ากวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีDไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,500 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง  

12-16 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
13-17 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
14-18 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
15-19 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
16-20 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
17-21 สงิหาคม 2562 17,888.- 7,900 34+1 
18-22 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
19-23 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
27-31 สงิหาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 สงิหาคม-02 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
31 สงิหาคม-04 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

01-05 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
02-06 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
03-07 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
04-08 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
05-09 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
06-10 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
07-11 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
08-12 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
09-13 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
10-14 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
11-15 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
12-16 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
13-17 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
15-19 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
16-20 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
17-21 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
18-22 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
20-24 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
21-25 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
22-26 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
23-27 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
24-28 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
25-29 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 
26-30 กนัยายน 2562 14,888.- 7,900 34+1 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
28 กนัยายน-02 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 
29 กนัยายน-03 ตลุาคม 2562 14,888.- 7,900 34+1 



 

   

 

 

  

  

 

 

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

วนัที<สอง   สนามบนิคนัไซ ประเทศญี<ปุ่ น - ปราสาท
โอซากา้ (ดา้นนอก) - เอ็กซโ์ปซติ ีD – มยิามา่ - หมูบ่า้นคายาบกู ิ- เกยีวโต 

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)  

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี<ปุ่ น นําทา่นผา่นขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาที<ญี<ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั<วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***
สําคญัมาก!! ประเทศญี<ปุ่ นไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนืDอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี
โทษปรบัแ  ละจบั 

 เดนิทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึงในแลนด์มาร์คสําคัญของเมืองโอซากา้ 
หอคอยปราสาทจะมอียูด่ว้ยกนัทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถกูลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํู�า และสวนนชิโินมารซุ ึงอยู่
ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกวา่ 600 ตน้  

นําทา่นชอ้ปปิ�ง ณ เอ็กซโ์ปซติ ีD (Expo City) ทีเทียวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย ิงใหญท่ีสดุแหง่หนึงของ
ประเทศญีปุ่ น เอ็กซโ์ปซติี�เป็นสว่นหนึงของสวนสาธารณะทีสรา้งขึ�นเพือระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจัดขึ�นเมือปี 1970 ตั �งอยู่
ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื�อทีทั �งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื�นทีแห่งนี�มแีหล่งความบันเทงิมากมาย 
ภายใตค้อนเซ็ปต์ fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลิดเพลนิกับกจิกรรม
ตา่งๆ ทั �งชอ้ปปิ�ง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

เอ็กซโ์ปซติี� ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนใหญ ่ๆ ดว้ยกนั ดังนี� 

1. NIFREL พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ� า จัดแสดงสัตว์ต่าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศิลปะ และยังให ้
นักทอ่งเทียวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 

2. Osaka English Village ชุมชนสําหรับคนรักภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสใหผู้ เ้ขา้ชมไดเ้รียนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบทีไมซ่ํ�าใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทัวทั �งอเมรกิา 

3. Pokemon Expo gym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญีปุ่ น ทีจะทําใหคุ้ณหลงใหลและผจญภัย
ไปกบัการต์นูตัวโปรด 

4. Orbi สถานที<แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. ANIPO สวนสนุกทีเครืองเลน่หลายอยา่งถกูออกแบบใหเ้ด็กๆสามารถเลน่พรอ้มกบัพอ่แมไ่ด ้ทําใหเ้ด็กๆไม่

กลวัและสนุกสนานรว่มกนัไดท้ั �งครอบครัว   
6. Cinemas Osaka Expocity โรงภาพยนตรข์นาดใหญท่ีสดุในภมูภิาคคนัไซ  
7. Entertainment Field สวนสนุกรูปแบบใหม่ภายใตแ้นวคดิของการต์ูนดัง Shaun the Sheep เด็กๆจะได ้

สนุกสนานในแบบฟารม์เลี�ยงแกะในทุง่กวา้ง ทั �งวิงเลน่กบัตัวการต์นูแกะ Shaun และหอ้ยโหนชงิชา้เถาวัลย์
แบบทารซ์าน  



 

   

 

 

  

  

 

 

8. LaLaport EXPO CITY ศูนยก์ารคา้ทีรวมสนิคา้ทุกอย่างทุกประเภททั�งของญีปุ่ นและจากนานาชาติ
ทัวโลก ไมเ่พยีงแตแ่บรนดเ์นมชือดังราคาหร ูแตยั่งมทัี �งรา้น 100 เยนอยา่ง Daiso, รา้น 3coin ทีสนิคา้
ทกุอยา่งราคา 300 เยน 

เที<ยง อสิระรบัประทานอาหารเที<ยงตามอธัยาศยั 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมยิามา่ (Miyama) เมอืงชนบทบนภูเขาทีตั �งอยู่ห่างจากเกยีวโตกลางไปประมาณ 30 กโิลเมตร 
เดนิทางสู ่หมูบ่า้นคายาบูก ิ(Kayabuki no Sato) หมูบ่า้นทางทศิเหนือ ของเมอืงนี� เป็นแหลง่ทอ่งเทียวทีมชีือเสยีง ใน
หมูบ่า้นจะมกีระทอ่มหลังคาสงูอยูใ่นพื�นทีเกอืบ 40 หลัง แตล่ะบา้นมกีารอนุรักษ์รปูแบบตัวอาคารดา้นนอกดว้ยวัฒนธรรมแบบ
ดั �งเดมิ โดยการมุงหลงัคาแบบ kayabuki เอกลักษณ์เฉพาะอกีอย่างนงึคอื หมู่บา้นแห่งนี�เป็นบา้นจรงิๆทีมคีนอยู่อาศัย 
และยังคงดําเนนิชวีติทํางานแบบคนทัวๆไปในแถบนี� เพยีงแตด่ว้ยสถาปัตยกรรมของบา้นทีคงความโบราณอสิระใหท้่านได ้
สมัผัสบรรยากาศทีแทจ้รงิของชนบทในประเทศญีปุ่ นตามอธัยาศัย 

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

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั 

พกัที<  Urban Hotel Kyoto-Nijo Premium หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที<สาม เกยีวโต – ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงชาญี<ปุ่ น - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- หบุเขาและนํ Dาตกมโินะ 

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2)  

นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั ศาลเจา้แห่งนี�นั �นถกูสรา้งขึ�นเพือใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมแุละจักรพรรดิiโคเมอ ิผูท้ีมคีวามสําคัญ
ตอ่เมอืงเกยีวโตอยา่งมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮ
อัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทรอิยัิกษ์สแีดงทีตั �งอยู่ดา้นหนา้ของวัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล ไฮไลท!์!! จากนั�น
สมัผัสวัฒนธรรมดั �งเดมิของชาวญีปุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญี<ปุ่ น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญีปุ่ นนั�น มขีั �นตอน
มากมาย เริมตั �งแตก่ารชงชา การรับชา และการดืมชา ทกุขั �นตอนนั�นลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก 
พธิชีงชานี� ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานี�อกีดว้ย 

เที<ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารทา่นดว้ยเมน ูชาบแูสนอรอ่ย 

จากนั�นสู ่ศาลเจา้เทพเจา้จ ิDงจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine) หรอืทีคนไทยชอบเรยีกกนัวา่ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้
ชนิโต มชีือเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงทีเรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมืนตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทั �ง
ภเูขาอนิาร ิทีผูค้นเชือกนัวา่เป็นภเูขาศักดิiสทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์ การเก็บเกียวขา้ว รวมไป
ถงึพชืผลไรน่าตา่งๆ และมักจะมจีิ�งจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กนั  จากนั�นนําท่าน
เทียวชม หุบเขามโินะ (Minoh park) หรือ มโินะโอะ Mino-o นําท่านชม นํ Dาตกมโินะ (Minoh Waterfall) ทีตั �ง
ตระหง่านดว้ยความกวา้ง 5 เมตร และสงู 33 เมตรลงไปเป็นหบุเขาซึงทอดลัดเลาะไปตามแนวป่า มพีรรณไมร้าว 980 ชนดิ 
แมลงกวา่ 3,000 ชนดิอาศัยอยู ่อสิระใหท้า่นชมความงามตามอธัยาศัย 

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั 
พกัที< Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 

   

 

 

  

  

 

 

วนัที<ส ี<  อสิระชอ้ปปิD งตามอธัยาศยั หรอื เลอืกซืDอทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

 หลงัอาหารใหท้า่นอสิระทอ่งเที<ยวตามสถานที<ตา่งๆ ภายในเมอืงโอซากา้ โดยมไีกดใ์หค้ําแนะนํา
การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะนําสถานที<ทอ่งเที<ยวเมอืงโอซากา้และเมอืงรอบๆ 

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

• วดัชเิทนโนจ ิ(Shitennoji) หนึงในวัดทีเกา่แกท่ีสดุของญีปุ่ น เชือกันว่าเป็นวัดพุทธแห่งแรกขอ
ประเทศญีปุ่ น 

• พิพิธภณัฑ์สตัว ์ทะเลโอซาก้า (Osaka Aquarium) หรือทีเรียกว่า Kaiyukan ตั �งอยู่ที  
Tempozan Harbor Village บริเวณอ่าวโอซากา้ พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�าทีดีทีสุดของญีปุ่ น มีสัตว์นํ� า
หลากหลายชนดิทีอาศัยอยูใ่นมหาสมทุรแปซฟิิก 

 แนะนําแหลง่ชอ้ปปิD ง 

• โดทงโบร ิหรอืดงโทโบร ิ(Dotonbori) หนึงในสถานบนัเทงิยามคําคนืทีโดง่ดังของโอซากา้ เป็น
แหลง่รวมรา้นอาหารมากมายทีเปิดใหบ้รกิาร 24 ชัวโมง 

• อะเมะรคิามูระ (Amerikamura) เป็นแหล่งแฮงคเ์อา้ของวัยรุ่นโอซากา้ คลา้ยกับย่านฮาราจูกุ
ของโตเกียว ย่านนี�ก็จะไดพ้บกับแฟชันการแต่งตัวของวัยรุ่น และวัฒนธรรมของชาวญีปุ่ น มี
บรรยากาศครึ�กครื�น ระหวา่งทางมรีา้นกาแฟ เสื�อผา้ และรา้นขายของตา่งๆมากมาย เป็นอกียา่นหนึง
ทีน่ามาเดนิเลน่ 

• ยูนเิวอรซ์ลั สตูดโิอส ์เจแปน (Universal Studios Japan, USJ) เปิดเมือเดือนมีนาคม ปี 
2001 เป็นสวนสนุกแห่งแรกของยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ทีเปิดในเอเชยี ภายในมที ัDงหมด 8 โซน: 
Hollywood, New York, San Francisco, Jurassic Park, Lagoon, Waterworld, 
Amity Village และ Universal Wonderland ผูเ้ขา้ชมสามารถเพลดิเพลนิไปกับเครืองเล่น
ตา่งๆ ตั �งแต่เครืองเล่นสําหรับเด็กๆไปจนถงึรถไฟเหาะทีหวาดเสยีวสดุๆ นอกจากนี�ยังมหีนัง 3 มติ ิ
อย่างเช่น Spiderman, Back to the Future, Terminator 2, Jurassic Park และเรืองใหม่ล่าสุด
อยา่ง Harry Potter ภายนอกสวนสนุกนั�น จะม ีUniversal City walk Osaka ซึงเป็นหา้งสรรพสนิคา้
ขนาดใหญ่ ทีมีโรงแรม รา้นคา้ รา้นอาคารจํานวนมาก รวมทั�งรา้นทีขายสนิคา้ของยูนิเวอร์แซล 
สตดูโิอ และของทีระลกึของเมอืงโอซากา้ และใกล ้ๆ กนัก็ยังมพีพิธิภัณฑท์าโกะยาก ิมรีา้นทาโกะยา
กชิือดังของโอซากา้มาเปิดใหไ้ดล้ิ�มลองรสชาตดิั �งเดมิ ของกนิขึ�นชือของโอซากา้ ทีไดรั้บการโหวต
จากชาวเมอืงวา่เป็นสดุยอดรา้นทาโกะยาก ิรวมกันมาเปิดอยู่ทีแลว้ พพิธิภัณฑน์ี�ตั �งอยูท่ีชั �น 4 ของ
หา้งแหง่นี�  

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและคํ<าตามอธัยาศยั** 

ที<พกั  Universal Hotel Reborn หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัที<หา้  สนามบนิคนัไซ –  สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที<ยวบนิที< XJ613 

13.50 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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



 

   

 

 

  

  

 

 

ราคาพเิศษ สงวนสทิธิ�ไมร่บัจอยทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัDงนีDเพื<อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :  รายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที<ยวญี<ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศ
ญี<ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ั<วโมง มอิาจเพิ<มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตาม



 

   

 

 

  

  

 

 

ความเหมาะสม ท ัDงนีDข ึDนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัDนๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี<ยนเวลา
ทอ่งเที<ยวตามสถานที<ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตั|วเครืองบนิไป-กลบัตามรายการทีระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามนั  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

� โรงแรมทีพักตามทีระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

� คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีตา่งๆ ตามรายการทีระบ ุ   

� คา่อาหาร ตามรายการทีระบ ุ  

� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทียว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรรมธรรม)์ 

� ภาษีมลูคา่เพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3 % 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีDไมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้ง

และคา่พาหนะตา่งๆ ทีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนืองจากทางญีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การ
ยืนวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญีปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่ นประกาศใหย้ืนวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม 2,000 บาท สําหรับการยืนรอ้งขอวี
ซา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีกระเป๋าสมัภาระทีมนํี�าหนักเกนิกวา่ทีสายการบนินั�นๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามนั ทีสายการบนิเรยีกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั|วเครืองบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน และหวัหนา้ทวัรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

เดนิทางขึDนตํ<า 34 ทา่น หากตํากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจะชาํระคา่บรกิารเพิม
เพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการ
งดออกเดนิทางและเลือนการเดนิทางไปในวันอืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ื<อนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

ชําระเงนิเต็มจํานวน 
• หากไมช่ําระเงนิตามทีกําหนด ขออนุญาตตดัทีนังใหล้กูคา้ทา่นอืนทีรออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือนไข 

• เมือทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไดร้ะบไุว ้
ทั �งหมดนี�แลว้ 



 

   

 

 

  

  

 

 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื<อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชื<อสํารองที<น ั<ง ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื<อพรอ้มยนืยนัว่า
ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที<ยวทรปิใด, วนัที<ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง 
(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการ
สะกดชื<อ-นามสกลุ และอื<นๆ เพื<อใชใ้นการจองต ั�วเครื<องบนิท ัDงส ิDน 

 

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

เง ื<อนไขยกเลกิการจอง : 

เนืองจากเป็นราคาตั|วเครืองบนิโปรโมชัน เมือจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
และกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีระบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiทีจะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมือทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิi ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี<ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี<ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัDนในประเทศญี<ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไม่
ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยว เยี<ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื<นเอกสารในข ัDนตอนการตรวจเขา้เมอืง เพื<อ
ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีD 

1. ตั|วเครืองบนิขาออกจากประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิงทียนืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอาจเกดิขึ�นในระหว่างทีพํานักในประเทศญีปุ่ นได ้(เช่น เงนิสด บัตร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ ทีอยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทีพํานักในประเทศญีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี<ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจะกระทําในประเทศญีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิงทีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ีไมม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญีปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้
ขา่ยคณุสมบตัทิีจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัDงหมดกอ่นทาํการจอง เพื<อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี<จะเลื<อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึDนในกรณีที<มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิiการเก็บคา่นํ�ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  

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

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิงของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั �งหมด  

7. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั �งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  



 

   

 

 

  

  

 

 

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรีได ้
โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะขอ
ความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดืมทา่นวนัละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริมในวนัที 2 ของการเดนิทาง ถงึวนัที 3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทียวญีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัวโมง ในวันนั�นๆ มอิาจเพิม
เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั�นๆ
เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิiในการปรับเปลียนเวลาทอ่งเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชทั้ �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 



 

   

 

 

  

  

 

 

 
รายชื<อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื<อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืนตามทีทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอืนๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื<อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื<อ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลํ า ด ั
บ ชื<อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื<อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


