
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรเ์ท่ียวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วนั กลบัมไดพ้กัอีก 1 วนัก่อนกลบัไปลุยงาน 

รวมสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน 

ตลาดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจิ-โอซากา้-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา 

วดัโทไดจิ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าไคยูคงั 

ท่ีพกัติดใกลร้ถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะชอ้ปป้ิง จะเท่ียวโกเบ เขา้ USJ ก็สบายจา้ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 

ราคาทวัร์

ไม่รวมตัว๋ 

9-14 เมษายน 2563 54,900 54,900 53,900 9,000 29,900 

โอซากา้ เกียวโต นารา จุกๆๆ 6วนั 4คืน 

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS 

เดินทาง 9-14 เมษายน 2563 (สงกรานต)์ 



 

 

 

 

 

 

 
 

ราคา INF (อายุต  า่กว่า2ปี) 8,000 บาท 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 สนามบินคนัไซ- เกียวโต- ป่าไผ่ อาราชิยา มา่-ศาลเจา้ ฟูชิมิอินาริ-

ปราสาทนิโจ-ยา่นกิออน 

   HOTEL&RESORTS NAGAHAMA 

หรือเทียบเท่า 

3 ตลาดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจิ-โอซากา้-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ    BEST WESTERN HOTEL FINO 

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

4 นารา-วดัโทไดจิ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าไคยูคงั    BEST WESTERN HOTEL FINO 

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

5 อิสระท่องเท่ียว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยูนิเวอรแ์ซล

เจแปน       

   BEST WESTERN HOTEL FINO 

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินคนัไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

วนัแรก     กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง                 (-/-/-) 

21.00   คณะพรอ้มกนัที่สนามบิน สุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ผูโ้ดยสาร ระหวา่งประเทศ  เคานเ์ตอรส์ายกา รบินTHAI AIRWAYS

เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ท่าน 

วนัที่สอง   สนามบินคนัไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ยา่นกิออน            (-/L/-) 

00.00   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG622 

07.30   ถึง สนามบินคนัไซ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 (กรณุาปรบัเวลาเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนดัหมาย เวลาที่จะเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 

 ***ส าคญัมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หาก

ฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 

 นําท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมอืงหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมอืงที่ไดข้ึ้ นชื่อวา่เป็นเมอืงที่รวบรวมศิลปะและ

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น วดัและศาลเจา้เก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเขา้ชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า จุดท่องเที่ยวที่

มชีื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ดว้ยบรรยากาศอนัสงบร่มรื่น และความงามอนัเป็นเอกลักษณ์ของแนวตน้ไผ่จาํนวนมาก

ตลอดสองขา้งทาง ในช่วงวนัหยุดจะมทีั้งรา้นคา้และรา้นอาหารจาํนวนมาก ทาํใหบ้รรยากาศคึกคกั  

 พาท่านศกัการะ ศาลเจา้เทพอินาริ  ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้ งจอกเป็นศาล

เจา้ชินโต โดยศาลเจา้น้ีโด่งดงัเรื่องประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลังศาลเจา้จาํนวนหลายหมืน่



 

 

 

 

 

 

 
 

ตน้จนเป็นทางเดินไปทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมจีิ้ งจอกเป็นสตัวคู่์กาย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําทุกท่าน ชม ปราสาทนิโจ  จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ี  คือสรา้งขึ้ นจากวสัดุที่เป็นไมท้ั้งหมด  ซึ่งแตกต่างกบั

ปราสาทอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นที่มฐีานเป็นกอ้นหิน ภายในพ้ืนที่ประกอบดว้ยป้อมปราการที่เรียงตวัเป็นวงแหวน

สองชั้น และมสีวนสไตล์ญ่ีปุ่ นอยู่หลายแห่งภายในพ้ืนน้ีของปราสาท เริ่มก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1569 ตามบญัชา

ของโอดะ โนบุนางะ  (Oda Nobunaga) ซึ่งต่อมาโชกุนโทกุงาวะ  อิเอยาสุ  (Tokugawa Ieyasu) มบีญัชาใหส้รา้ง

ต่อจนเสร็จเพื่อแสดงอาํนาจทางการทหารของตน และใชเ้ป็นสถานที่วา่ราชการ 

 จากน้ันนําทุกท่านเดินเล่นที่ ยา่นกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมอืงเกียวโต  ที่ไมไ่ดม้เีฉพาะแหล่งช็อป

ป้ิงและท่ีเที่ยวยามคํา่คืนเท่าน้ัน แต่เสน่หข์องย่านน้ีคือการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่ น  ที่

สาํคญัย่านน้ียงัเป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวฮิตของเมอืง  และไดเ้ห็นววิทิวทศั น์ของแมน้ํ่าคาโมะ  

(Kamo River) อีกดว้ย 

เย็น อิสระอาหารเย็นที่ยา่นกิออน 

  
 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเทา่ (เกียวโต) 

วนัที่สาม   ตลาดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจ-ิโอซากา้-ชินไซบาชิ-โดทงโบร ิ                   (B/L/-) 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านชม ตลาดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มอีายุหลายรอ้ยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็น

ตลาดขายส่งปลา  ต่อมาจาํหน่ายสินคา้แบบปลีก  และมสิีนคา้มากขึ้ น  รา้นคา้ในตลาดมมีากกวา่  100 รา้น 

ตลาดแห่งน้ีถือวา่เป็นครวัของเกียวโต  เพราะมอีาหารสด  อาหารทะเล  ผลไม้ และ  ของกินอื่นๆ  ขายเป็น

จาํนวนมาก พ้ืนที่ของตลาดนิชิกิ  จะมลีักษณะยาวขนานไป กบัถนนชิโจ  ยาวเป็นระยะทางประมาณ  400 

เมตร มรีา้นคา้เป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางดา้นซา้ยและขวาของทางเดิน  



 

 

 

 

 

 

 
 

 จากน้ันนําทุกท่านไปยงั วดัคินคะคุจ ิหรือวดัทอง  เป็นวดัเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมอืงเกียวโต  ซึ่งในอดีตที่น่ีไมใ่ช่

วดั หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจ ิคิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จงึไดข้ายบา้นหลังน้ีใหก้บัโชกุนอา

ชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกบัในการตู์นเรื่องอิคคิวซงั เพื่อใชเ้ป็นที่พาํนัก จนกระทัง่ท่านโชกุนเสียชีวติจงึได้

เปล่ียนเป็นวดัเซนโดยผูเ้ป็นลูกชาย  แต่วดัที่เห็นในปัจจุบนัน้ีเป็นแค่แบบจาํลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้

เสียหาย โดยตวัอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองคาํเปลว  มรีูปป้ันนกฟีนิกซบ์นยอด  และมลีําธาร

โดยรอบตวัอาคาร 

  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  นําท่านเดินทางกลับโอซากา้ หลังจากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบาชิ+โดทงโบร ิบริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

น้ีมคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องสาํอางค ์รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัป้ายกูลิโกะไดอ้ีกดว้ย  

  
 

เย็น อิสระอาหารเย็นที่ยา่นโดทงโบร ิ

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี   นารา-วดัโทไดจ-ิโอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยคูงั             (B/L/D)  

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทุกท่านเดินทางไปยงันารา เป็นจงัหวดัที่ตั้งอยู่ในภาคคนัไซ  โดยมเีมอืงหลวงของจงัหวดัอนัมชีื่อเดียวกนั  ใน

อดีตที่น่ีเคยเป็นเมอืงหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นเมือ่  1,300 ปีก่อน  นําทุกท่านชม วดัโทไดจิ  เป็นวดัพุทธที่

ตั้งอยู่ในเมอืงนารา  ประเทศญ่ีปุ่ น  ภายในมหีอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไมท้ี่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาด

ใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุวา่ มคีนมาช่วยสรา้งพระพุทธรูปและหอ ที่ประดิษฐานมากกวา่  2,600,000 คน 

ณ เมอืงชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมผูีเ้สียชีวติจาํนวนมาก  ก็ไดย้า้ยสถานที่สรา้ง



 

 

 

 

 

 

 
 

มายงัเมอืงนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ี วดัแห่งน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน  และ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

  
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดินทางกลับโอซากา้ เดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ ดา้นนอก ถูกสรา้งขึ้ นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยามา่

ฮอนกนัจ ิซึ่งไดถู้กทาํลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยม ิฮิเด

โยชิ ผู ้ สรา้งปราสาทตั้งใจที่จะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนยก์ลางใหมข่องญ่ีปุ่ นภายใตก้ารปกครองของท่าน 

ภายหลังการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ นในขณะน้ันแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวติ

ลงไมก่ี่ปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและทาํลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดม้กีารสรา้งปราสาทข้ึนมาใหมอ่ีกครั้งใน

ปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ไดม้กีารซ่อมแซมทั้ง

ภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบนัไดม้กีารสรา้งลิฟทเ์พื่อใหส้ามารถขึ้ นไปชมปราสาทและพิพิธภณัฑ์

ดา้นบนไดง่้ายขึ้ น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบ ดว้ยกาํแพงหินคอนกรีต , คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ ถา้ใครมเีวลา

แนะนําใหเ้ดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย  

 จากน้ันนําทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยคูงั เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ นและมขีนาดใหญ่

เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก  ตั้งอยู่ที่เท็มโปซั งฮาเบอวลิเลจในเมอืงโอซากา้  ทางพิพิธภณัฑน้ี์รวบรวมปลาสตัวน้ํ์า

จากทัว่ทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมูเ่กาะแปซิฟิคไวอ้ย่างครบครนั  มแีทงกน้ํ์าขนาดใหญ่ลึกถึง  9 เมตร สรา้ง

รองรบัใหบ้รรดาสตัวน้ํ์าหลากหลายสายพนัธุอ์ยู่อย่างอิสระ ไฮไลตภ์ายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ  ถํ้าทะเล  วงแหวน

ไฟและวงแหวนแห่งชีวติ มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าแห่งน้ี  

  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!!! ชาบู ชาบู 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเทา่ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่หา้     อิสระทอ่งเที่ยว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยนิูเวอรแ์ซลเจแปน                (B/-/-) 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 OPTION A : เลือกซ้ือบตัร UNIVERSAL JAPAN ช าระเพ่ิมทา่นละ 2,300 บาท (ราคาน้ีไม่รวมค่าเดินทาง) 

 ถือวา่เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอสท์ี่เปิดตวัอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่

ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆ น่าดึงดูดใจคนจาํนวนมาก จนเรียกไดว้า่เป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สุด โดยสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน 

 1. New York 

 มกีารจาํลองเป็นเมอืงนิวยอรก์ที่เป็นฉากของภาพยนตรด์งัหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมเีครื่องเล่นเด่นๆ

ชื่อวา่ Adventures of spider Man ไมเ่พียงเท่าน้ัน ที่น่ียงัมโีรงภาพยนตร ์ 3 มติิที่จะทาํใหเ้ด็กๆฟินกบัความเก่ง

ของสไปเดอรแ์มนกนัเต็มๆ อินกนัจนเหมอืนไดห้ลุดเขา้มาในหนังทีเดียว 

 2. Hollywood 

 โซนน้ีถือวา่ครบเครื่องเรื่องฮอลลีวดูมากๆเหมอืนยกอเมริกามาไวท้ี่โซนน้ี เครื่องเล่นโดนๆก็มใีหไ้ดห้วาดเสี ยว

กนัอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสมัผสัประสบการณ์ดูภาพยนตรท์ี่น่ีก็มโีรงภาพยนตร์

แบบ 4 มติิ ที่ไดส้มัผสัแบบครบทุกประสาทสมัผสัที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 

 3. Jurassic Park 

 ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไมไ่ดท้ี่อยากจะเขา้มาโลกที่มไีดโนเสา รห์ลากหลายสายพนัธุแ์บบในหนัง 

รบัรองวา่มาโซนน้ีจุใจ เพราะขนทพัเหล่าไดโนเสารม์าเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกบัการ

ล่องเรือหนีไดโนเสารท์ี่สุดจะหวาดเสียวดว้ยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร  

 

 4. Minion Park 

 โซนใหมท่ี่เพ่ิงเปิดตวัไปใน เดือนเมษายน 2017ที่ผ่านมา โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็น

โซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกบัเด็กและผูใ้หญ่อย่างมาก ดว้ยความน่ารกัของเจา้มนิเน่ียนสีเหลืองตวัป่วนที่ชอบ

มากที่สุดก็น่าจะเป็นบา้นมนิเน่ียนที่เหมอืนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มใีหเ้ล่นสนุกกนัตลอดทาง  

 5. Universal Wonderland 

 เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะไดร้วมเอาคารเ์รกเตอรก์ารตู์นสุดปังมาไวร้วมกนัไมว่า่

จะเป็น เจา้เหมยีวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการตู์นจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่อง

เล่นน่ีเหมอืนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารกัแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมรีา้นอาหาร รา้นของกินเล่นให้

ไดนั้ง่ชิลกินกนัเพลินๆ  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 6. Lagoon 

 ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการตู์นหรือนิทานปีเตอรแ์พนแลว้อยากเห็นวา่ของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไมผิ่ดหวงั

แน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอรแ์พนและผองเพื่อนกนัใหเ้พลินๆอีก 

 7. Water World 

 คนที่เคยดูภาพยนตรเ์รื่อง Water worldเชื่อเลยวา่ยงัคงจดจาํคามมนัสท์ะลุปรอทของหนังไดดี้ แมจ้ะผ่านมานาน

แลว้หากก็ยงัเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบนั ซึ่งโซนน้ีมโีชวดุ์ เด็ด เผ็ด มนัสท์ี่สนุกไมแ่พ้ ใน

หนังเลยล่ะค่ะ รบัรองฉากแอ็กชัน่ของที่น่ีดีงามจริงๆนะเออ 

 8. Amity Village (Jaws) 

 เป็นโซนที่จาํ ลองทอ้งทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผู้เ้ล่นไดล่้องเรือผ่านฉลามตวัยกัษ์ที่โผล่มาทีใจหายวา๊บๆ ถึงจะ

เปียกไปซกันิดแต่แค่มเีส้ือกนัฝนก็สบายหายห่วงพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

 9. The wizarding World Harry Potter 

 โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงวา่ครั้งหน่ึงตอ้งมาใหไ้ด ้แน่นอนวา่เหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเ ตอรต์อ้ง

รอ้งวา้วไปตลอดทาง  แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไมม่ทีางหลุดไปไหน

ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส ์ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมกีารเปิดไฟท่ีปราสาทดว้ย 

ที่สาํคญัมกีารเอาเทคโนโลยีลํ้าๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชดัแบบ 4k  

 อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพ่ือใหท้า่นมีเวลาเต็มที่ 

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรอืเทียบเทา่ 

วนัที่หก     สนามบินคนัไซ–สนามบินสุวรรณภมิู               (B/-/-) 

07.00  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่สนามบินคนัไซ กรุณาตรวจเช็คสมัภาระใหเ้รียบรอ้ย 

11.45 ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG623 

15.35 ถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

รายละเอียดไฟลท์บิน 

 TG622 BKK-KIX 23.59-07.30+1 

TG623 KIX-BKK 11.45-15.35 

น ้าหนกักระเป๋าโหลด 30 กิโลกรมั ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 

บริษทัจะแจง้ไฟลท์และเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้ก่อนการเดินทาง 7 วนั 

หากลกูคา้เดินทางมาจากตา่งจงัหวดัดว้ยเครื่องบินภายในประเทศ  

*** กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองตัว๋เครื่องบิน *** 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจาํนวน 25 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุป๊มีการคอนเฟิรม์

เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

การช าระค่าบริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ  าทา่นละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วนัหลังการจอง และชาํระ ทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั หาก

เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่าํระเงินค่ามดัจาํหรือชาํระไมค่รบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมสิีทธิย กเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

***กรณีที่ลกูคา้ยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินไดทุ้กกรณี*** 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ

จดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ

เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอ์ีกครั้ง 

 น้ําด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนกักระเป๋า ส าหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัตอ่ทา่น 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซี่าสาํหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 



 

 

 

 

 

 

 
 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบติัในการทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิ น+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่คอ ย

บริการเราโดยประมาณ 5,000 เยน ตอ่ทริป 

ค่าทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

- รายการ และราคาสาํหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองที่นัง่กบัสายการบิน และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สาํหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมคี่าส่วนตวัของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมไิดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ มส่ิีงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียด บางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ เจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สิีทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อีาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์นบาง

วนั ทางบริษัทจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทวัร ์จะต้ องแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพื่อ

ทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท้ี่มอีายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น้ําหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


