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Day 1 วนัแรกของการเดนิทาง 

เชยีงใหม ่– ฮอ่งกง  

 

16.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานเชยีงใหม่  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ   

เคานเ์ตอรส์ายการบนิคารเ์ธ่ยแ์ปซฟิิค  เจา้หนา้ทีรู่บี ้คอยอ านวยความสะดวก 

18.20 น. ออกเดนิทางสูฮ่อ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่KA 233 

เทีย่วโอซากา้ - นาโกยา่ 6 วนั 
 ญีปุ่่ น 

 โดยสายการบนิคารเ์ธย่ ์แปซฟิิก (CX) 

 เทีย่วสวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล 

 ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 นาโกยา่ สวนสนุกเลโกแ้ลนด ์

 ชมเทศกาลอุโมงคไ์ฟทีน่าโกยา่ 

 ปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) 

 
 
 

 เดนิทาง 25-30 มนีาคม 2562 

51,900 บาท 

รวมทปิไกดแ์ละคนขบั 
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22.10 น. ถงึสนามบนิเช็ค แลป๊ กอ๊ก ฮ่องกง แลว้รอเปลีย่นเครือ่ง 

 

Day 2 วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ฮอ่งกง-โอซากา้-เกยีวโต 

 

01.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น โดยเทีย่วบนิที ่CX 502 

06.25 น. ถงึสนามบนิคนัไซ   ผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร  

( เวลาทอ้งถิน่ทีญ่ปีุ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ชม.) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกยีวโต ชม ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิเป็นศาลเจา้ชือ่ดงั ทีนั่กท่องเทีย่วทีม่าเทีย่ว

เกยีวโตทุกคนตา่งเดนิทางมาดโูทรอิ(ิTorii) หรอืประตศูาลเจา้ทีเ่รยีงตอ่ทอดยาว จากตนีเขาไปถงึยอดเขา

สงูถงึ 233 เมตร ประตโูทรทิีเ่รยีงรายกนัเป็นอโุมงคส์แีดงน้ีเป็นแหลง่ดงึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี 

แลว้น าท่านชม วดัคนิคาคุจ ิ หรอื ปราสาททอง ใหท้่านไดด้ืม่ด า่กบัความงามของตวัปราสาททีส่ะทอ้น

กบัสระน ้าทีใ่สสะอาดอย่างสวยสดงดงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร “JAPANESE SET” 

น าชม สวนป่าไผ ่(Bamboo Groves) ชมทวิไผ่ทีม่รีะยะห่างระหวา่งกนัพอสมควรจะแปรเปลีย่นเป็น

แน่นขนัดเรยีงกนัอย่างสวยงาม บรเิวณใกล ้ๆ จะเป็นรา้นขายของพืน้เมอืงทีท่ ามาจากตน้ไม ้เชน่ ตะกรา้ไม ้

ไผ,่ ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรอืเสือ้เสือ้สานจากไผ่ เป็นรา้นดัง้เดมิของคนทอ้งถิน่   

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเดนิทางสูโ่อซากา้ 

18.30 น.        อาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร “บุฟเฟ่ทป้ิ์งย่างนานาชนดิ พรอ้มเครือ่งดืม่ SOFT DRINK”                                                                                                                    

น าเขา้พักทีโ่รงแรม SHIN OSAKA ESAKA TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 วนัทีส่ามของการเดนิทาง  

สวนสนุกยูนเิวอรแ์ซล 
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เชา้ อาหารเชา้ทีโ่รงแรม (วนัน้ีไม่มรีถโคช้ใหบ้รกิาร)  

น าเดนิทางสูส่วนสนุกของโรงถ่ายท าภาพยนตร ์  ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ทีล่งทุนสรา้งอย่างมหาศาลและ

ใหญ่ทีส่ดุในโลก ขอเชญิเพลดิเพลนิและสนุกสนานกับความตืน่เตน้ทีน่่าทึง่ ชมสว่นตา่งๆทีจ่ัดขึน้เพือ่

ความสะดวกในการท่องเทีย่ว เชน่ ฉากของมหานครนวิยอรค์ทีใ่ชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร ์    เขา้ชม

ภาพยนตรส์ามมติจิากฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง เทอรม์เินเตอร ์ เขา้ร่วมแสดงในบรรยากาศเรือ่ง อ.ีท.ี  และ 

BACK TO THE FUTURE  เป็นตน้  ( ไม่รวมคา่เดนิทางไปสวนสนุก ) 

12.00 น.        อาหารกลางวนัในสวนสนุกตามอธัยาศยั   

13.00 น. น าชมฉากแผ่นดนิไหว ทีซ่านฟรานซสิโก , เขา้สูก่ารผจญภัยยอ้นยุคในสวนไดโนเสารจ์ากภาพยนตร ์

จูราสคิพารค์   ลอ่งเรอืสนุกสนานกบัฉากปลาฉลาม(JAW)  ชมฉากการตอ่สูสู้โ่ลกอนาคตเมือ่พืน้โลกเต็ม

ไปดว้ยน ้าในวอเตอรเ์วลิด(์Water World)    สนุกกบัฉากของสตั๊นโชวใ์นภาพยนตรค์าวบอย และชมการ

แสดงของบรรดาสตัวแ์สนรูอ้กีมากมาย มเีวลาเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าเดนิเลน่หรอืชอ้ปป้ิงทีย่่านการคา้  ชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย

หลายชนดิ ทัง้เครือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล นาฬกิา เครือ่งเลน่เกมส ์หรอืสนิคา้แฟชัน่ทีเ่อาใจคณุ

ผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟชัน่ล ้าอนาคตส าหรับวยัทนีทัง้หลาย เครือ่งส าอางยีห่อ้

ดงัของญีปุ่่ นไม่วา่จะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

ค า่  อสิระอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  

น าเขา้พักทีโ่รงแรม  SHIN OSAKA ESAKA TOKYO REI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day 4 วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ปราสาทโอซากา้-นาโกยา่-ปราสาทนาโกยา่-NABANA SATO ชมเทศกาลอโุมงคไ์ฟ 

 

เชา้ อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น า ชมปราสาทโอซากา้ (ชมดา้นนอก) ทีก่วา้งใหญ่ และสงูเดน่ทีส่ดุ  เป็นสญัลกัษณแ์ห่งยุคเรอืง

อ านาจของโชกนุเมอืงใต ้ เชญิบันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ กบัตวัปราสาททีก่อ่สรา้งไดอ้ย่างสวยงามอลงัการ   

น าเดนิทางสูน่าโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  อาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร “JAPANESE SET” 

ใหท้่านไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบั อโุมงคไ์ฟในฤดูหนาว (รวมคา่เขา้ชม) การจัดแสดงไฟนัน้ ยงัมกีารปรบัแตง่

ใหส้วยงามและแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี เชน่ อโุมงคไ์ฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก ่อโุมงค์

สายรุง้สสีดใส,อโุมงคไ์ฟสทีองทีเ่ปรยีบเสมอืนอโุมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผอืก,อโุมงคไ์ฟสชีมพูที่

เปรยีบเสมอืนอโุมงคแ์หง่ความรัก เป็นตน้ 
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ค า่  อาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร 

น าเขา้พักทีโ่รงแรม  NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

เชา้ อาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

น าท่านเตมิเต็มดว้ยจนิตนาการ กบัการ เขา้ชมสวนสนุกแห่งใหม่ เลโกแ้ลนด ์สวนสนุกทีใ่ชเ้ลโกไ้ป

ทัง้หมดกวา่ 17 ลา้นตวั มเีหลา่บรรดาตวัการต์นูและสตัวต์า่งๆทีท่ าจากเลโกก้วา่หมืน่ตวั  พบกบัเครือ่งเลน่ 

การแสดง และ attraction กวา่ 40 ชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนัภายในสวนสนุก 

บ่าย ใหท้่านเพลดิเพลนิภายในสวนสนุก 

น าท่านเดนิทางสู ่ยา่นซาคาเอะ เป็นศนูยร์วมของทุกอย่าง ทัง้เป็นสถานทีส่ าหรับนักชอ้ปในพืน้ทีใ่ตด้นิ

ของสถานีและหา้งสรรพสนิคา้หลากหลาย รา้นอาหารใหเ้ลอืกทานทุกรูปแบบ ทัง้พพิธิภัณฑแ์ละรวมถงึ

ความบันเทงิทีม่อีย่างครบครันในยามค า่คนื 

ค า่ อาหารค า่ทีภ่ัตตาคาร “หมอ้ไฟไก ่ปีกไกท่อด (อาหารขึน้ชือ่ของเมอืงนาโกย่า) 

น าเขา้พักทีโ่รงแรม  NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินาโกยา่  

Day 5 วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

นาโกยา่ – เลโกแ้ลนด ์ 

Day 6 วนัทีห่กของการเดนิทาง 

นาโกยา่-สนามบนิ 
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09.40 น.         ออกเดนิทางโดยสายการบนิคารเ์ธ่ย ์แปซฟิิก โดยเทีย่วบนิที ่CX 533 

13.25 น. ถงึสนามบนิฮอ่งกง แลว้รอเปลีย่นเครือ่ง 

15.20 น. ออกเดนิทางตอ่สู่ จ.เชยีงใหม่  โดยเทีย่วบนิที ่ KA 232 

17.35 น. ถงึท่าอากาศยานเชยีงใหม่   

 

อตัราคา่บรกิาร 

 

 อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 คา่น ้าหนักสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และ คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะ 

      สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า  

 คา่อาหารเชา้ 2 มือ้ / อาหารค า่ 3 มือ้ 

   ค่าเขา้ชม และ คา่รถตูบ้รกิารตลอดการเดนิทาง ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

   แถมกระเป๋าชอ้ปป้ิง แบบพบั ทา่นละ 1 ใบ 

   น ้าดืม่วนัละ 1 ขวด  

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ (ท่านละ 2,500 เยน) 

  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท  

  ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

  คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง จ านวนเงนิจ ากดัความรับผดิภายใตข้อ้ตกลงคุม้ครอง  

   มรีายละเอยีดดงัน้ี 

    เสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา หรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ  1,000,000 บาท/คน 

    การรักษาพยาบาลตอ่อบุัตเิหตแุตล่ะครัง้                               500,000 บาท/คน 

 

และขยายความคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลเน่ืองมาจากอาหารเป็นพษิส าหรับผูป่้วยตัง้แต ่3 คนขึน้ไปในคราวเดยีวกนั  

(อาหารเป็นพษิ หมายความถงึ อาการป่วยทีเ่กดิจากการรับประทานอาหารหรอืน ้าทีม่กีารปนเป้ือนของสารพษิ 

สารเคม ีหรอื โลหะหนัก)  ** ในกรณีทีน่กัทอ่งเทีย่วทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 1 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี จ านวนเงนิความรบั

ผดิจะลดลง 50% 

 

 อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดีคา่โทรศพัท ์

เป็นตน้ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

 

 

ผูใ้หญ่ทา่นละ 

 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

มเีตยีง 

 

 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

ไมม่เีตยีง 

 

 

เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี มเีตยีง 

 

25-30 มนีาคม 2562 51,900.- 47,900.- 45,900.- 5,000.- 
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 คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 คา่ Vat 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

1. การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  ทาง   

     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  การช าระคา่บรกิาร 

      2.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

      2.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

3.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวร ์

    3.1 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 

3.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด  

   3.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3.4 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3.5 ยกเวน้กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์ เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมัีดจ า

ทีน่ั่งกับสายการบนิและคา่มัดจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวร์

ทัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ 

     3.6 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.7 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอื 

ไมเ่ดนิทาง  พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : 

 

 1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 

 2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน,  

      การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก 

      การโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด  

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลีย่น 


