
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

JXJ62 あいしてる OSAKA KYOTO 
เทีย่วญีปุ่่น...โอซากา้ เกยีวโต นัมบะยาซากะ 5วัน3คนื 

พิเศษ พักเกียวโต 1 คนื • คันไซ 2  คนื  เตม็อิ่ม เมนูบุฟเฟต่ป้ิ์งย่าง + บุฟเฟต่์ชาบู 

ถ่ายภาพกับรูปปั้ นหนา้สิงโตอา้ปากที่ ศาลเจ้านมับะยาซากะ

ศึกษาพิธีชงชาแบบตน้ต ารับญี่ปุ่น  

อิสระทอ่งเทีย่วหนึ่งวันเตม็ option tour! >> Universal Studios Japan 
 

เดินทางโดยสายการบนิ AirAsia X (XJ)  น า้หนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.  
 
 
 
 
 



 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ       

2 
ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ XJ612 BKK-KIX 
00.55-08.40  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ  - ศาลเจา้ฟู
ชิมิอนิาริ – วัดคิโยมิสุเดระ - ยา่นกอิอน  

   
Hotel Monday Kyoto 

Karasumanijo 3*  
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

3 
ศึกษาพิธีชงชาแบบญีปุ่่น Kyoto Shikido Duty free –  
โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ศาลเจา้นมับะยาซากะ –  
Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เลท็ 

   Hotel Juuichi Kankuten 3* 
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

4 อิสระทอ่งเทีย่วหนึ่งวันเตม็     Hotel Juuichi Kankuten 3* 
หรือ ระดับใกล้เคียงกัน 

5 ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ XJ613 KIX-BKK 09.50-13.50     

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป ี
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม  (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

31 พฤษภาคม –  
04 มิถนุายน 66 31,888 

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2ปี 
6,000 บาท) 

8,500 

30  

03-07  มถินุายน 66 28,888 31  

07-11  มถินุายน 66 29,888 30  

10-14  มิถนุายน 66 28,888 31  

14-18 มถินุายน 66 29,888 30  

17-21 มถิุนายน 66 29,888 31  

21-25 มถิุนายน 66 29,888 30  

24-28 มถิุนายน 66 27,888 31  

28 มถินุายน –  
02 กรกฎาคม 66 28,888 

30  

01-05  กรกฎาคม 66 28,888 31  

05-09  กรกฎาคม 66 29,888 30  

08-12  กรกฎาคม 66 28,888 31  

12-16  กรกฎาคม 66 28,888 30  

15-19  กรกฎาคม 66 29,888 31  

19-23  กรกฎาคม 66 28,888 30  

22-26  กรกฎาคม 66 31,888 31  

27-31 กรกฎาคม 66 31,888 30  

29  กรกฎาคม  
-02 สิงหาคม 66 28,888 

31  

05-09  สิงหาคม 66 27,888 31  



◼ FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX     00.55-08.40 
RETURN: XJ613  KIX-BKK     09.50-13.50 
 
 

 
 
22.00 น.  พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน

AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า 
 

 
 
 

05.55 น.  ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ612  
   (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา  

ของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร ส าคัญ!!! ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ  

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) บุฟเฟตป้ิ์งย่าง YAKINIKU 
 เดินทางสู่ เกียวโต (Kyoto) เพ่ือ เที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี 
สร้างขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจ้ิงจอก เป็น
สถานที่ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสี
แดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ  ผู้คนเช่ือกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิ
สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ้ิงจอก
เป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริเวรศาลเจ้าจึงมีรูปป้ันจ้ิงจอกอยู่มากมาย  

จากนั้นพาทุกท่านไหว้พระ วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน ้าใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่
แปลว่า “น ้าบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีช่ือเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพ่ือ
สักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของ
เทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร ่ารวยมัง่ค่ัง และ อิสระเดินเล่นที ่ย่านฮิกาชิยามา่ Higashiyama walking street ซ่ึงเต็ม
ไปด้วยบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้และส่วนมากเปิดเป็นร้านค้า คาเฟ ่และร้านอาหาร ทุกท่านสามารถช้อปป้ิงของที่ระลึก
หรือโมจิ ของขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ หรือจะเป็นกระดาษซับมัน yojiya ที่มีชื่อเสียงของเกียวโต  

12-16  สิงหาคม 66 28,888 31  

19-23  สิงหาคม 66 27,888 31  

26-30 สิงหาคม 66 27,888 31  

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ  

นทิรรศการ Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   

วันทีส่อง     ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ – ทา่อากาศยานนานาชาติคันไซ  - เกียวโต  - ศาลเจา้ฟูชิมอินิาริ – วัดคิโยมิสุเดระ -
      ย่านกิออน            อาหาร เที่ยง 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 จากนั้นพาทุกท่านเที่ยว ย่านกิออน (Gion) ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต โดยนักท่องเที่ยวจะชอบมาชม 

เกอิชา (Geisha) หญิงที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ สร้างความบันเทิงให้กับแขกด้วยการร่ายร า ขับร้อง เล่นดนตรี ไป
จนถึงการปรนนิบัติบริการอย่างรินเหล้า เป็นต้น เอกลักษณ์ของเกอิชาคือการทาหน้าขาว ใส่ชุดกิโมโนหรูหราและท าผม
นั่นเอง โดยย่านกิออนเป็นย่านที่มีเสน่ห์ของบ้านเรือนเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่ม
ชา และ ร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมายให้ทุกท่านได้เลือกรับประทาน ซ่ึงแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ (geiko) 
และ ไมโกะ (maiko)   ซ่ึงค าว่า ‘เกอิโกะ’ มีความหมายเดียวกับ ‘เกอิชา’ แต่เกอิโกะเป็นค าเรียกเฉพาะในเกียวโต ส่วนพ้ืนที่
อื่นๆ จะเรียกว่าเกอิชา ที่ส าคัญจะได้เห็นวิวทวิทัศนง์ามๆของแม่น า้คาโมะ (Kamo River) ได้อีกด้วย อสิระใหท้า่นเดนิชมตาม
อัธยาศัย แนะน าท่านชิมและช้อปป้ิงสินค้าที่ ร้านขนมโบราณ Kyosendo Gion แวะชิมซอฟท์เสริฟชาเขียวแบบเข้มข้น ร้าน
ขนมแห่งนี้ถือเป็นร้านขนมญี่ปุ่นโบราณที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มากว่า 80 ปี โดยด้านในร้านยังมีขนมโบราณต่างๆ
จ าหน่าย เหมาะส าหรับซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้นท่านสามารถเดินสู่  Hanamikoji ย่านที่มีชื่อเสียงเร่ืองเกอิชา 
(Geisha) มากที่สุดในเกียวโต โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะเป็นร้านในสไตล์เกียวโตแบบดั้งเดิมที่เสริฟอาหารเป็นเซทที่
เรียกว่า Kaiseki Ryori ร้านค้าและบา้นเรือนในย่านนี้มเีอกลักษณ์เฉพาะเปน็ของตัวเองเรียกว่ากว่าสไตลม์ะชิยะ (Machiya) 
ที่ยังคงสภาพแบบดั้งเดิมเป็นอาคารไม้แบบสมัยก่อนแต่ได้รับการรีโนเวทใหม่เดินตามทางจะเจอร้านเช่าชุดกิโมโนมากมาย 
สามารถเช่ามาเดินใส่ให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเกียวโต หรือเดินเล่นที่ ย่านตรอก Pontocho ย่านเดินเล่นริมแม่น ้าคา
โมะนั่นเอง ตรอก Pontocho มีลักษณะเป็นตรอกแคบๆสร้างขนานไปกับแม่น ้าคาโมะ ด้านในเต็มไปด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์
และอาหารพ้ืนเมืองชื่อดัง บางร้านจะมีส่วนระเบียงย่ืนไปติดกับริมแม่น ้าให้ทุกท่านได้มานั่งรับประทานกันได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 ที่พัก: Hotel Monday Kyoto Karasumanijo / Hotel Monday Kyoto Marutamachi 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 
 

 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่)  
จากนั้นน าทา่นสัมผัสประสบการณ์ พิเศษ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ให้ท่านได้เรียนรู้วิธีชงชาแบบ
ธรรมเนียมญี่ปุ่น และท่านสามารถเลือกซ้ือชารสชาติต่างๆได้ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับ
การช้อปป้ิงสินค้ามากมาย Kyoto Shikido Duty free แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวม
สินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นแน่นอน เช่น 
เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงต่างๆ อาหารเสริม ขนม ชาเขียว และอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังมี
พ้ืนที่ให้บริการส าหรับนั่งพักผ่อนทานอาหารหรือขนมอีกด้วย สินค้ายอดนิยม ยกตัวอย่าง
เช่น ครีมของแบรนด์ Karen ทั้งครีมบ ารุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ส าหรับล้างหน้า และ
ครีมกันแดด ซ่ึงเป็นที่นิยมส าหรับร้านค้าพรีออเดอร์ในประเทศไทยเช่นกนั โดยเฉพาะ ครีม
กันแดดน ้านม Karen Sunscreen ที่มีเนื้อครีมบางเบา และ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
เหมาะส าหรับทุกผิว ทาได้ทั้งผิวหน้าและล าตัว   
 จากนั้นพาทุกท่านเดนิทางสู่ โอซาก้า (Osaka) เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดับ 2 และมีประชากรมากเปน็อนัดบั 
3 ของประเทศญี่ปุ่น จากนัน้พาทกุทา่นถา่ยภาพด้านหนา้กบั ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น 
ถูกสร้างขึ้นในช่วงคร่ึงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ านักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมยันัน้ 
ใช้เวลาต้ังแต่เร่ิมกอ่สร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ
ญ่ีปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและย่ิงใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสาม
ปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่3) บุฟเฟตช์าบู 
 จากนั้นพาทุกท่านเช็คอินจุดถ่ายรูปที่ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ 
(Namba Yasaka Shrine) ตั้งอยู่ในย่านนัมบะของเมืองโอ
ซาก้า ไฮไลท์ของศาลเจ้าแห่งนี้ คือรูปปั้ นหน้าสิงโตอ้าปาก
ขนาดใหญ่ ที่เช่ือกันว่า สามารถกลนืกนิปีศาจร้าย หรือ ส่ิงไม่ดี
ทั้งหลาย ให้หายไป และน าพามาซ่ึงความโชคดีให้แก่ผู้คน 
ปัจจุบันนกัเรียน นกัศึกษา และผู้ประกอบการธรุกจินัน้ นยิมมา
ขอพรให้ประสบความส าเร็จกันที่นี่  ด้วยความสูง 17 เมตร 
ความกว้าง 11 เมตรและความลึก 7 เมตร อิสระให้ทุกท่าน
สักการะ และเก็บภาพที่ ศาลเจ้านัมบะ ยะซะกะ  และ ชอ้ปป้ิงตอ่
กันที่  Lalaport EXPOCITY มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีร้านค้าอยู่
ประมาณ 300 ร้าน มีทั้งแบรนด์ชั้นน าระดับโลก ร้านบูติกชั้น
น า ร้านเสื้อผ้ากฬีา และ ร้านค้ากลางแจ้ง ไปจนถึงสถานเสริมความงามและสุขภาพ เสื้อผ้าแฟชั่นส าหรับเด็ก วัยรุ่น รวมไป
ถึงวัยท างาน อีกทั้งสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เคร่ืองใช้ไฟฟา้ เคร่ืองครัวมากมาย และ อิสระช้อปป้ิง รินคู พรีเมี่ยม 
เอาท์เล็ท Rinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของอเมริกา 
จ าลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป้ิงที่ย่ิงใหญ่ ภายใต้การแตกแต่งที่ดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังมากถึง 

วันทีส่าม     ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุน่ Kyoto Shikido Duty free – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ – ศาลเจา้นมับะยาซากะ –  
     Lalaport EXPOCITY - รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท              อาหาร เชา้, เที่ยง 



210 ร้าน ครบครันทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายในบ้าน เช่นแบรนด์ Dolce & Gabbana, Armani, 
Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอยา่ง
ศูนย์อาหารที่คัดร้านดีร้านอร่อยให้นั่งทานอีกด้วย 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  
 ที่พัก: Hotel Juuichi Kankuten (karaksa Spring hotel Kansai Air Gate) 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที4่)  
 พาทุกท่าน เปิดประสบการ์ณการนั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น 

เดินทางสู่  Universal Studios Japan พาทุกท่านมา
อัพเดทเคร่ืองเล่นใหม่ Super Nintendo World และโซน
อื่นๆอีกมากมาย  Universal Studios Japan เป็นสวน
สนุกระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor ให้
เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน 
และยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์สวนสนุกระดับโลกที่ห้าม
พลาดอีกด้วย  Universal Studios Japan หรือ เ รียก
สั้นๆว่า USJ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมนีาคมปี 2001 และ
ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วกว่า 100 ล้าน
คน ส าหรับในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกัน ท าให้สวน
สนุกมีความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย  1. SUPER NINTENDO 
WORLD™ สัมผัสโลกแห่งมาริโอ้เก็บเห็ดในต านาน ด้านในโซนนี ้มีเคร่ืองเล่นใหญ่
สองอย่างคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure และระหว่างทางจะมีมินิเกม
ส าหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอร์สะสมแต้ม ชู้ตบาสเก็ตบอลเก็บ
คะแนน ฯลฯ และยังมี ร้านอาหารและร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าของ Super 
Nintendo World โดยเฉพาะอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์น แบบ limited ก็มีขายเฉพาะ
ในโซนนี้ เท่านั้น)  2 .  THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER™ จาก
ภาพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรร่ีพอตเตอร์ พ้ืนที่อันงดงามที่สร้าง
โลกแห่งเร่ืองราว Harry Potter ขึ้นมาใหม่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน ทั้ง
ปราสาท Hogwarts หมู่บ้านพ่อมดแห่ง Hogsmeade และ รถจักรไอน ้า รวมถึง
เคร่ืองเล่นและร้านค้าส าหรับเวทมนตร์ศาสตร์ 3. Minion Park รวมพลเหล่ามิน
เนี่ยน เพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสนอร่อย แช้อปปิงสินค้ามินเนี่ยนแสน
น่ารัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี้เป็นบ้านของเอลโม่ สนูปปี้  คิตตี้ และ
เหล่าตัวละครน่ารักอื่นๆที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเคร่ืองเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะที่ราวกับบินอยู่บนท้องฟา้ 
6. New York บริเวณนี้มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถานที่ส าคัญแห่งยุคสมัยตั้งแต่ 5th Avenue ไป
จนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินส ารวจแหล่งก าเนิดของความบันเทงิด้วยไปกับการเดินเลน่ไป
ตามถนนและตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้างจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น 
Fisherman's Wharf และไชน่าทาวน์ ด้วยท าเลที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ ท าให้บริเวณนี้มีกลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับเมืองทา่
ที่แท้จริง สัมผัสประสบการณ์เมืองซานฟรานซิสโกทีม่ีชีวิตชีวา ลิ้มลองรสชาติของซานฟรานซิสโกด้วยอาหารแคลิฟอร์เนยี
จากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่ฟื้ นคืนชีพที่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ให้ทุกท่านได้ทัวร์แม่น ้าที่และลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village คุ้นตาด้วยฉากของ 
JAWS หนังระทึกขวัญในต านาน ด้วยความน่าสะพรึงกลัวของฉลามกินคนในเมืองนี้ Amity ส ารวจเสน่ห์ของหมู่บ้าน
ชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายด้วยของว่างและไอศกรีมในหมู่บ้านชายทะเล 10. WaterWorld ชมการแสดงทางน ้าที่โลดโผน 
สมจริงจนท าให้ท่านกลั้นหายใจตั้งแต่ต้นจนจบ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร USJ และค่ารถไฟส าหรับเดินทาง) ราคาบัตรค่าเข้า 

วันทีส่ี่      อิสระทอ่งเที่ยวหนึ่งวันเตม็                           อาหาร เช้า 



Universal Studios Japan โปรดตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้กอ่นการส่ังซือ้ ราคาบัตร ราคาเริม่ตน้ทา่นละ 2,800 บาท 
หรือ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วย ร้านเคร่ืองส าอาง ร้านขายเสื้อผ้า 
ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน ไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟก่็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ และจุดเด่นคือมี ป้ายไฟกูลิโกะ 
(Glio LED) ป้ายไฟที่ไม่เพียงบ่งบอกความนิยมของแบรนด์ขนมชื่อดังอย่างกูลิโกะเท่านั้น แต่ยังเป็นแลนด์มาร์คส าคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้าอีกด้วย โดยป้ายไฟกูลิโกะ (Glico LED) นี้ถูกสร้างขึ้นมาคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1953 ตั้งอยู่
บริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่าง ย่านโดทงโบริ กับย่านชินไซบาชิ ย่านการค้า
ยอดนิยมของโอซาก้า  อิสระอาหารเที่ยงและเย็นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่พัก: Hotel Juuichi Kankuten (karaksa Spring hotel Kansai Air Gate) 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 
 
 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือ้ที5่) หรือ บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX กรณีที่พักอยูห่่างสนามบิน 
เดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติคนัไซ เพ่ือเตรียมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

09.50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบนิ AIR ASIA X (XJ)  เที่ยวบินที่  XJ613 (ค่าทัวร์ไม่รวม
ค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหนา่ย) 

13.50 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม 
การบริการของรถบัสน าเที่ยวญ่ีปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ช่ัวโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง 

 
ประกาศส าคญั: รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเทา่นัน้ ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด

ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 

 

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 26 ก.ย. 65) ส าหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 11 ตุลาคม 65 ที่เดินทาง
มาในรูปแบบคณะทัวร์ 
   กลุ่มสีน ้าเงิน (เส่ียงต ่า) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 

วันทีห่้า        ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ                                                    อาหาร เชา้  
  



- นักท่องเที่ยวจ าเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ันลงในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้  
1. My SOS เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซ่ึงสามารถท า 
VDO call ได้และแชทได้ ต้องท าการลงทะเบียนให้เสร็จก่อนถึงญี่ปุ่น 6 ชั่วโมง และแอพต้องเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองเมื่ออัพ
โหลดผลตรวจ PCR แล้ว เปลี่ยนเป็นสีเขียว 
2.Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพ่ือทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น 
3.ลงทะเบียน Visit Japan ผ่านลิ้ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login   
 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสจ านวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภาษาอังกฤษและออกโดยสถาบันของรัฐบาลเท่านั้น หรือ สามารถใช้ใบรับรอง
จาก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้การรับรอง ทั้งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) และ Sinovac สามารถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส าหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง (ใบรับรองระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)   
► เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตามเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้าผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ าเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทาง 

ข้อมลูการเข้าประเทศญีปุ่่นอัพเดท ณ วันที่ 26 ก.ย. 65 อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึ้นอยูก่ับทางรัฐบาลญี่ปุน่ 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 
► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบ ริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
**ส าคัญ** ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนบัจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 



 
อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)  

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมอืงทีร่ะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน AirAsia X (XJ) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมและ ถือขึ้นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสีย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ **กรณีท่านมีความประสงค์จะซ้ือน ้าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างช้า 10วัน พร้อมช าระค่าน ้าหนัก**   

 ซ้ือน ้าหนักเพ่ิม 5 กก. ช าระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม 10 กก. ช าระเพ่ิม 1,200 บาท/เพ่ิม 20 กก. ช าระเพ่ิม 3,500 บาท  
7. ค่าประกนัอบุัติเหตตุามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภัยที่บริษัทท าไว้ 

ทั้งนีย้่อมอยู่ในข้อจ ากัดทีม่ีการตกลงไว้กบับริษัทประกันชีวิต ทกุกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ทา่นสามารถส่ังซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก  ท่านละ 5,000 เยน  / ท่าน  ส าหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
7. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ลูกค้าฉีดวัคซีน

ไม่ครบตามเง่ือนไขการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 
 


