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โตเกยีว * วดัอาซากซุะโตเกยีว * วดัอาซากซุะ  * * TTookkyyoo  SSkkyy  TTrreeee  

  
ชนิจกู ุ* ชนิจกู ุ* **  ฮาราจกู ุ* ชบิยูา่ฮาราจกู ุ* ชบิยูา่  

ทะเลสาบคาวาคชูโิกะทะเลสาบคาวาคชูโิกะ  * ชมววิภเูขาไฟฟจู ิ* ชมววิภเูขาไฟฟจู ิ * ออนเซ็น* ออนเซ็น  

รถไฟความเร็วสงูชนิกงัเซ็นสูโ่อซากา้รถไฟความเร็วสงูชนิกงัเซ็นสูโ่อซากา้  
วดัน า้ใส * ศาลเจา้จนิซู * วดัน า้ใส * ศาลเจา้จนิซู * วดัวดัคนิคะคจู ิ* ปราสาทโอซากา้คนิคะคจู ิ* ปราสาทโอซากา้  

OOppttiioonnaall  UUnniivveerrssaall  SSttuuddiioo  JJaappaann  

66วนัวนั33คนื คนื BByy  AAiirraassiiaa  XX  
ราคานีร้วมไกดค์นไทยเดนิทางพรอ้มคณะ 

6 ทา่นเลอืกวนัออกเดนิทางไดท้นัท ี
***ทวัรโ์ดยรถไฟ*** 

ทีพ่กั3ดาวใจเมอืง กลางยา่นชนิจกู ุ
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***6-10 ทา่นเลอืกวนัออกเดนิทางไดท้นัท*ี** 
 ไกดส์ว่นตวัดแูลตลอดทรปิ-เดนิทางพรอ้มคณะจากเมอืงไทย / อยากไปไหนเพิม่เตมิแจง้ได ้
 สะดวกสบายเดนิทางเป็นสว่นตัว รายการทัวรป์รับเปลีย่นยดืหยุน่ได ้
 หลกีเลีย่งความจ าเจ น่ังรถไฟสดุทันสมยัเทีย่วในญีปุ่่ น 
 เทีย่ว..ชอ้ปป้ิงจใุจ สะดวกสบาย ตามใจชอบ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว ใจกลางกรงุโตเกยีว ยา่นชนิจกู ุ/ โอซากา้ 
 Optional Universal Studio Japan สามารถเลอืกซือ้ยนูเิวอรแ์ซลเพืม่ได ้
 น่ังรถไฟความเร็วสงู ชนิกงัเซน็ สูโ่อซากา้ 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - นาริตะ 
21.00น.  ผูร่้วมเดินทางพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินสายการบิน AIR ASIA X  

AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A 330-300 จ  านวน 337ท่ีนัง่จดัท่ีนัง่แบบ3-3-3  
มีบริการอาหารพร้อมเสริฟอาหารร้อนทั้งขาไปและขากลบั                                       

23:45น.  เหินฟ้าสู่นาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นโดยเท่ียวบินท่ี XJ 600 
วนัทีส่อง นาริตะ – วดัอาซากุซะ - หอคอยโตเกยีว SKY TREE – ย่านอูเอโนะ UENO 
8:00น.    เดินทางถึงนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรับกระเป๋าแลว้ 
09.00น. น าท่านเดินทางสู่โตเกียวโดยรถไฟสายพเิศษ N’EX Narita Express จากสนามบินนาริตะถึงสถานี 

IKEBUKURO TOKYO       
 
 
 
 
 
น าท่านสู่  E HOTEL HIGASHI SHINJUKU / SUN MEMBER HOTEL SHINJUKU OR SIMILAR 
เพื่อท าการท าการฝากกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่แหล่งท่องเท่ียวต่างๆในโตเกียว 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ  SUNSADA เปิดมาตั้งแต่ปี 1837    (TEPURA SET) 1 
บ่าย จากนั้นน าท่านสู่ วดัอะซากุสะ นมสัการเจา้แม่กวนอิม เม่ือพดูถึงวดัดงัในประเทศญ่ีปุ่นแลว้ คงจะหนีไม่พน้

วดัอาซากุสะ หรือท่ีคนญ่ีปุ่นเรียกวา่เซนโซจิ (Sensouji ) ท่ีวา่กนัวา่ถา้มาโตเกียวแลว้ไม่ไดม้าวดัน้ีถือวา่มาไม่
ถึงกนัเลยทีเดียวซ่ึงสัญลกัษณ์ของวดัน้ีท่ีคนนิยมมาถ่ายรูปกนัก็คือ โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ท่ีเขียนตวัอกัษร
คนัจิวา่ 雷門 (Kaminari-Mon) แปลวา่ ประตูสายฟ้า วดัอาซากุสะนั้นตั้งอยูบ่ล็อกท่ีสองของยา่นอาซากุสะ
ในเขตไตโตจงัหวดัโตเกียววดัอาซากุสะเป็นวดัในศาสนาพุทธ แต่เดิมนั้นเป็นวดัของนิกายเทนได ต่อมาใน
สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดถู้กจดัใหเ้ป็นวดัหน่ึงในอารามชั้นเอกของนิกายอวโลกิเตศวร มีพระอวโลกิ
เตศวรหรือเจา้แม่กวนอิมเป็นพระประธาน และถูกจดัใหเ้ป็นวดัอนัดบัท่ี 1 ของการจาริกบูชาเจา้แม่กวนอิม
ในเอโดะ 33 แห่ง  นอกจากน้ียงัเป็นวดัอนัดบัท่ี 13 จาก 33 แห่ง ของการจาริกบูชาเจา้แม่กวนอิมในเมืองบนั
โด คนญ่ีปุ่นจะเรียกเจา้แม่กวนอิมวา่ “คนันน-ซามะ” (Kannon-Sama) 
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ส่ิงแรกท่ีจะสามารถสังเกตไดเ้ม่ือมาท่ีน่ีก็คือโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ท่ีเขียนวา่ 雷門 ซ่ึงอยูด่า้นหนา้ติดกบั
ถนน โดยดา้นขา้งซา้ยขวานั้นจะมีเทพทวารบาลอยา่งฟูจิน (เทพแห่งลม) และไรจิน (เทพสายฟ้า)ประทบัอยู ่
ส่วนทางดา้นหลงัของเทพทวารบาลทั้งสองจะมีรูปป้ันของมนุษยช์ายหญิงคู่หน่ึง วา่กนัวา่เป็นมงักรจ าแลงมา 
ในหน่ึงปีนั้นจะมีการยกโคมลูกน้ีไปเก็บดว้ย 2 เหตุผลเท่านั้นคือ เน่ืองในเทศกาลซานจะ กบัเม่ือมีพายไุตฝุ้่ น
เขา้เท่านั้น นอกจากน้ี จะน าท่านชมร้านขายของทีร่ะลกึเรียงรายอยู่ตลอดเส้นของถนน นากามิเสะ ท่ีทอด
ยาวไปสู่ประตูอีกดา้น ของวดั ร้านส่วนใหญ่จะขายของท่ีระลึกท่ีเป็นแบบเฉพาะของญ่ีปุ่นท่ีเดียวในโตเกียว 
เช่น ตุก๊ตาแมวกวกั ,พวงกุญแจ, ดาบซามูไร,ร่มญ่ีปุ่น,ชุดกิโมโน , ขนมญ่ีปุ่นและ“ขนมอาเกมนัจู” ขนมข้ึน
ช่ือของวดัอาซากุสะ  
 
 
 

 
............ จากนั้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่ กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้าสุมิดะ หอคอยโตเกยีว

สกายทรี(TOKYO SKY TREE) เป็นหอส่งสัญญาณ โทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีเปิดใหบ้ริการเม่ือ
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมี ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ใน
มณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และ หอซีเอน็ทาวเวอร์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 
553 เมตร ทิวทศัน์ของ หอคอยโตเกียว สกายทรี ท่ีบรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้าก
ละแวกวดัอาซะกุซะ ท่ีเตม็ไปดว้ยอาย แบบเมืองเก่าของเอะโดะ  
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เยน็ ถึงเวลาเอาใจเหล่า Shopaholic ดวัยการพาตะลุย ย่านช้อปป้ิงย่านดัง ชิบุย่า SHIBUYA ศูนยก์ลางแฟชัน่

วยัรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไวเ้ป็นท่ีระลึกกบั “ฮาจิโกะ” รูปป้ันสุนัขแสนรู้ ท่ีกลายเป็นจุดนดัพบ
ยอดฮิตส าหรับหนุ่มสาวโตเกียว อพัเดทแฟชัน่สไตลโ์ตเกียวท่ีตึก(109) อิจิมารุคิว ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋ารองเทา้ 
เคร่ืองประดบัและแฟชัน่ชั้นน าของญ่ีปุ่ นในฤดูต่างๆอ่ืนๆมากมาย  
……… ไดเ้วลาพอสมควรน าท่านสู่ ฮาราจูกุ HARAJUKU ต่อด้วยย่าน SHINJUKU ชิจูกุเป็นยา่นท่ีมีสีสัน
ไม่แพย้า่นอ่ืนในโตเกียว ยา่นน้ีเป็นยา่นของ
วยัรุ่นญ่ีปุ่น มีการแต่งชุดคอสเพลยต์ามตวั
การ์ตูนท่ีช่ืนชอบ มีการแสดงดนตรี โชว์
ความสามารถพิเศษใหค้นท่ีผา่นไปผา่นมาไดช้ม 
ร้านคา้ แหล่งชอปป้ิงในยา่นน้ีจะเนน้ไปท่ีเส้ือผา้
แฟชัน่แบบวยัรุ่น และร้านก๊ิฟช๊อปน่ารักๆ หลายร้านท่ีสามารถเดินดูกนัไดท้ั้งวนัแบบไม่มีเบ่ือ  
(ไม่รวมอาหารค ่า) ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั  

วนัทีส่าม  ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ – ชมววิภูเขาไฟฟูจิ จุดทีส่วยทีสุ่ด – กระเช้าไฟฟ้าชมววิ – ออนเซ็น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 2                 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่คาวาคูชิโกะ KAWAKUCHIKO  โดยรถบสั/รถไฟรถไฟภายในสะดวกสบาย 
 
 
 

ทะเลสาบคาวากุจิ คือทะเลสาบท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ท่ีอยูร่อบภูเขาไฟฟูจิจงัหวดัยา
มานาชิ และเป็นสถานท่ีสวยติดอนัดบัในการถ่ายภาพววิภูเขาไฟฟูจิทะเลสาบคาวากจิู ถือไดว้า่เป็นเส้นท่ีใกล้
กบัภูเขาไฟฟูจิมากท่ีสุดจนเรียกไดว้า่เป็นประตูสู่ฟูจิ  เป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายววิ 
ซ่ึงบริเวณทะเลสาบจะเนน้ชมววิแนวธรรมชาติ   
น าท่านเท่ียวชมววิถูเขาไฟฟูจิ ณ จุดชมววิต่างๆโดยรถ RETRO BUS 
 
 
 
 
 
 
ป้ายหยุดรถที่น่าสนใจ ในเส้นทาง RETRO BUS รอบทะเลสาบคาวากูจิโกะ 
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ในเส้นทางรอบทะเลสาบคาวากจิูโกะมีป้ายหยดุรถทั้งหมด 21 ป้าย สามารถหยดุไดเ้ฉพาะป้ายท่ีเราสนใจ  
ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุกป้าย  
- ป้ายหมายเลข7 Kawaguchiko Herb Kan ท่ีจดัแสดงสมุนไพร 
- ป้ายหมายเลข10 Yuransen Ropeway Iriguchi มีกระเชา้ไฟฟ้า Kachi Kachi Ropeway มองเห็นววิทะเลสาบ
คาวากจิูโกะและภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งงดงาม 
- ป้ายหมายเลข17-18 Kawaguchiko Sarumawashi Gekijo Konohana Bijutsu-kan – Kubota Itchiku Bujutsu-
kan มีทางเดินเลียบทะเลสาบมีตน้ซากุระอยูริ่มทางเดิน มองเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอ้ยา่งชดัเจน ในหนา้ซากุระจะ
มีซากุระบานสะพร่ัง และในช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีจะมีอุโมงคเ์มเป้ิลสีแดงสดเป็นแนวยาวอยูริ่มถนน 
นอกจากนั้นจะมีร้านขายของของชาวบา้นแถวนั้น ขายของกิน ผกั ผลไม ้ส้ม กลว้ย แอปเป้ิลในราคาไม่แพง 
- ป้ายหมายเลข 21 Kawaguchiko Shizen Seikatsukan ป้ายสุดทา้ยของทะเลสาบคาวากจิูโกะมี Natural 
Living Center ร้านขายของท่ีระลึก ของฝาก มีท่ีนัง่ทานกาแฟ softcream จุดน้ีก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
ไดอ้ยา่งชดัเจน (ไม่รวมอาหารกลางวนั) 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั KAWAKUCHIKO HOTEL / MIZUNO HOTEL   OR SIMILAR  
สัมผสัประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น (ONSEN) น ้าแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นใหท้่านไดพ้กัผอ่น
อยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 3                 
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วนัทีส่ี่  เดินทางสู่โฮซาก้า โดยชินกงัเซน – ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ  - วดัทอง คินคะคูจิ –– ย่านชินไซบาชิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 4                 

เดินทางสู่จงัหวดั Osaka โดยรถไฟซินกนัเซ็น ความเร็วสูง เป็นรถไฟฟ้าความเร้วสูงสามารถท าความเร้วได ้
340กิโลเมตรต่อชัว่โมง ใชเ้วลาเดินทาง 3.30 ชม.จากนั้นน าท่านสู่ท่ีพกัเพื่อเก็บสัมภาระ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั 5 
จากนั้นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อนิาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นหน่ึงในศาลเจา้ยอดนิยมของเกียวโต ท่ีตั้ง
ของศาลเจา้จะอยูต่รงสถานี JR Inari ห่างจากสถานี JR Kyoto เพียง 2 สถานี ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ (Fushimi 
Inari Shrine) หรือท่ีบางคนเรียกกนัวา่ศาลเจา้เสาแดง สุนขัจ้ิงจอก ศาลเจา้น้ีเป็นศาลเจา้ของศาสนาชินโต 
สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 794 การจะเขา้ไปถึงตวัศาลเจา้ดา้นในตอ้งผา่นเสาโทริอิสีแดงนบัพนัตน้ ท่ีดา้นหนา้จะ
ศาลเจา้จะมีรูปป้ันสุนขัจ้ิงจอกซ่ึงถือวา่เป็นผูส่้งสารของเทพเจา้ เราจึงสามารถเห็นรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกอยู่
ทัว่บริเวณของศาลเจา้ตั้งแต่ทางเขา้  

                 

               

           

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัทอง คินคะคุจิ (Kinkakuji)  

            

            

 

 

วดัคินคะคุจิ (Kinkaku-ji Temple)  หรือบางทเีรากเ็รียกว่าวดัทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต มีต านาน
เก่ียวกบัการ์ตูนเร่ืองอิกคิวซงั ท่ีวดัน้ี วดัน้ีเคยเป็นท่ีพ  านกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ (Shogun Ashikaga 
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Yoshimitsu) ผูท่ี้ชอบทายปุจฉา – วสิัชนา กบัอิกคิวซงัในการ์ตูนแรกเร่ิมเดิมทีวดัคินคะคุจิน้ีไม่ไดเ้ป็นวดั
อยา่งท่ีเรารู้กนั แต่เป็นบา้นพกัตากอากาศ ของรัฐบุรุษนาม ไซออนจิ คิซึเนะ (Sionji Kitsune) บา้นพกัตาก
อากาศน้ีช่ือเดิมเรียกวา่ คิตายาม่าได (Kitayama-dai) จนกระทัง่ในปี 1397 โชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ไดซ้ื้อ
บา้นพกัตากอากาศต่อจาก ไซออนจิ และเปล่ียนเป็นท่ีพ  านกัของโชกุนโดยตั้งช่ือวา่ “คินคะคุจิ ”ช่วงค ่าน า
ท่านกินชอ้ปเท่ียวตะลุยยา่นดงั ชิน ไซบาชิ 

 

 

                            

 

 

 

 

 

น าท่านถ่ายรูปยา่นดงัร้านคา้ต่างๆประดปัไฟนีออนเป็นรูปหนา้คนและรูปสัตวต่์างๆและท่ีส าคญัท่ีสุดคน
ท่ีมายา่นน้ีแลว้ตอ้งมาถ่ายรูปกนัเป็นท่ีท่ีนิยมท่ีสุดคือป้ายนีออน Grigo Man กวา่ 80 ปี ท่ีป้าย Glico Man เป็น
จุดท่ีนกัท่องเท่ียวทุกคนท่ีมาท่ี ชินไซบาชิ โอซากา้ ตอ้งมาถ่ายรูปดว้ย ไม่งั้นมาไม่ถึง ป้ายไฟนีออนกลิูโกะ
แมน (Glico Man Billboard) นั้นกลายเป็นสัญลกัษณ์อนัส าคญัแห่งหน่ึงของโอซากา้ไปแลว้ ป้ายไฟอนัโด่ง
ดงัน้ีตั้งอยูบ่ริเวณริมแม่น ้าโดตมโบริบริเวณสะพานอิบิซึบาชิ (Ebisubashi Bridge) สะพานเล็กๆ ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งยา่นชินไซบาชิ (Shinsaibashi) กบัยา่นโดตมโบริ (Dotonbori) อนัถือเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่ง
ท่องเท่ียวยอดนิยมของโอซากา้ซ่ึงปัจจุบนัเป็นป้ายรุ่นท่ี 6 แลว้     (ไม่รวมอาหารค ่า)                                                                                                                                                 
ได้เวลาน าท่านกลบัสู่ทีพ่กั NEW OSAKA HOTEL SHINSAIBASHI OR SIMILAR 

วนัที่ห้า  ปราสาทโอซาก้า – OPTIONAL UNIVERSAL STUDIO – สนามบินคันไซ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม/ร้านอาหาร 6                 
08:00น.  น าท่านสู่ปราสาท โอซาก้า (Osaka Castle) เป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของเมืองโอซากา้ สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1583  

โดยนกัรบไดเมียว นามวา่ Toyotomi Hideyoshi ใชแ้รงงานคนนบัหม่ืนคนในการสร้างปราสาท โดยใชเ้วลา
สร้างเพียง 3 ปีเท่านั้น ต่อมาตระกลู Toyotomi ถูกฆ่าลา้งโครต ตวัปราสาทก็ถูกท าลาย แต่ก็มีการบูรณะใหม่
ในสมยั Tokugawa แลว้ก็ถูกฟ้าผา่อีก  จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซากา้ นาย Seki ได้
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ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจ านวนหน่ึงลา้นหา้แสนเยน (เท่ากบัราว 75,000 ลา้นเยนในปัจจุบนัน้ี) มา
บูรณะปราสาทใหม่ จึงไดส้วยงามอยา่งท่ีเห็น ทุกวนัน้ี เน่ืองจากวา่ตวัปราสาทมีการบูรณะใหม่ไม่นานจึงมี
การสร้างลิฟทอ์ านวยความสะดวกเขา้ไปในตวัปราสาทตวัปราสาทโอซากา้มีทั้งหมด 8 ชั้น ในปราสาทเป็น
พิพิธภณัฑมี์ภาพเขียน ชุดนกัรบโบราณ ต าราเก่า แสดงเร่ืองราวความเป็นมาของตวัปราสาท ชั้นบนสุดของ
ปราสาทเป็นจุดชมววิเมืองโอซากา้สามารถเดินไดโ้ดยรอบ  

 

             

 

 

 

 

 

 
                            
10.00น.  น าท่านสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (รวมค่าเดินทาง แต่ไม่รวมบตัรเท่านละ 7,200 YEN/ท่าน) 

ท่ีทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพื้นท่ีกวา่100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่านจะต่ืนตา
กบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ท่ีแบ่ง ออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวูด๊ ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค ฉากจ าลองเมืองซานฟ
รานซิสโก เป็ นตน้ ท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าท่ีดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานต่ืนเตน้กบั
การหอ้ย โหนโผนทะยานไปกบัซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธ์ุใหม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรือพร้อม
ฉาก ปลาฉลามท่ีจะโผล่ข้ึนมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉากอ่ืนๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง Jaw แลว้ระทึกใจ กบั
ฉากจ าลองเร่ือง จูราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกด าบรรพ ์พบกบั เหล่า
ไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ท่ีใจดีท่ีสุดสนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉาก เร่ือง วอเตอร์
เวลิด ์(Water World) พร้อมทั้งพบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว ์และการแสดงของ บรรดาสัตวแ์สนรู้ท่ีใช้
ประกอบฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนขัแสนรู้จากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ หรือ คุณหนูจะเลือกสนุกสนานท่ี 
สนู๊ปป้ี สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปป้ี และเหล่าผองเพื่อน
มากมายและสัมผสักบั “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนงัแฟนตาซีช่ือกอ้ง
โลกอยา่งแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ดว้ยงบ ก่อสร้างราว 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ลา้นบาท) ท่ีเปิ ดตวัอยา่ง
เป็ น ทางการเม่ือ 15 กรกฎาคม 2014 พรอม้คอนเฟิรม ์ความอลงกัารไม่แพฝ่ั้งอเมริกา โดย ภายใน The 
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Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นและสถานท่ีเด่นๆ ท่ี จ  าลองมาจากใน
หนงัสือดงั เช่น สวนสนุกแฮร์ร่ีพอตเตอร์ในออร์แลนโด ้สหรัฐอเมริกา อาทิ  
หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด (Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ  
(theHarry Potter and the Forbidden Journey ride) เป็นตน้ อิสระในยนิูเวอร์แซล                                                                                                                                     

19.00น.  กลบัสู่ท่ีพกัท าการเก็บส าภาระ และน าท่านเดินทางสู่สนามบินคนัไซ                                                                                                  
22.00น.  น าท่านถึงสนามบินคนัไซ       
 วนัที่หก  สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
00.10น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพดว้ยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ 611   

มีบริการอาหารพร้อมเสริฟอาหารร้อน 
04.00น.   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทปัใจ 

 
               

 
อตัราคา่บรกิาร ส าหรบักรุป๊สว่นตวั เร ิม่ตน้ที ่6-15 ทา่น  
ผูใ้หญ ่  49,900 บาท (พกัหอ้งละ 2ทา่น/หอ้งละ 3ทา่น-เสรมิเตยีง) 
พกัเดีย่ว  +7,500    บาท ทีพ่กัใจกลางเมอืง 
 

มผีูร้ว่มเดนิทาง 6 ทา่น / สามารถเลอืกวนัเดนิทางไดเ้อง 
***ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงราคา ในกรณีAIRSIAมกีารปรบัข ึน้***  

อตัรานีร้วม     
-           ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชั้นสายการบิน AIRASIA X / VIETNAM AIRLINES  และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
-     ค่ากระเป๋าสัมภาระโหลดเขา้ใตท้อ้งเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 
- รถไฟความเร็วสูง ชินกนัเซน 
-           รายการท่องเท่ียวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
-           ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 3 คืน  
- อาหาร 6 ม้ือ 
-           ค่ารถไฟท่องเท่ียวตลอดทริป (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) 
-          ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์
- ไกดผ์ูช้  านาญเดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย  
อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์/ มินิบาร์ ค่าอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
- ค่าบตัรเขา้ยนิูเวอร์แซล ท่านละ 7,200 YEN 
-  ทิปไกด ์2500 เยน/ท่าน/6วนั 
- ทิปพนกังานยกกระเป๋า 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จถูกตอ้ง เพื่อออกใบก ากบัภาษี) 
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เงื่อนไขการจอง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทาง 

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั  
 

การยกเลกิ หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทุกกรณี           
เพื่อหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากท่านเปล่ียนใจไม่ตอ้งการท่ีจะเดินทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางภายในทนัที 
หลงัจากแจง้มีความประสงคท่ี์จะยกเลิกและตอ้งแจง้ช่ือท่านท่ีตอ้งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น 
มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือ ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมของสายการบิน 
 
หมายเหตุ 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 6 ท่าน 
• หากท่านมีผูร่้วมเดินทาง 6 ท่านข้ึนไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตวัไดท้นัที  
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนของอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน, การปรับข้ึนของราคาน ้ามนั หรือการปรับข้ึนของภาษีสนามบิน 
• บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน  

ความล่าชา้ของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวติั,ภยัธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวสิัยท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ และจากเหตุดงักล่าวรายการท่องเท่ียวจึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดจ้ะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
แต่ยงัคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์มากท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ   

• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้-ออกประเทศดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

• บริษทัฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือไม่เท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
• ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
• พนกังาน,มคัคุเทศก ์และตวัแทน ไม่มีสิทธ์ิใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ิน นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผูมี้อ  านาจใน

บริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
• บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อการช ารุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง,โทรศพัทมื์อถือ 

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
 
 


