
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSAKA KYOTO MIYAMA 5D3N 

ทวัร ์เรียล เรียล โอซากา้... ฟรีเดย ์



 

 

 

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 สนามบินสุวรรณภูมิ 

เคานเ์ตอร ์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั

และอ านวยความสะดวก 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 612 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 5.45 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 
 

วัน โปรแกรมทวัร ์
มื้ออาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เที่ยง เย็น 

1 สนามบินสวุรรณภมู-ิสนามบินคันไซ - - -  

2 สนามบินคันไซ-เมอืงโอซากา้-เมอืงนารา-วัด

โทไดจ-ิสวนสาธารณะนารา-เมืองเกยีวโต-

ศาลเจา้เทพอินาริ-วัดคิโยมสิ-ึชอ้ปป้ิงย่านฮิ

กาชยิามา่-เมืองโอซากา้ 

- 🍽 
 

- Ibis Styles Osaka Namba 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

3 ถ่ายรปูปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก)-เรียนรู้

พิธชีงชาญี่ปุ่น-ศาลเจา้เฮอัน-หมูบ่า้นโบราณ

คายาบกุโินะซาโตะ-สนัดอนทรายอามาโนะฮา

ชดิาเตะ-ขึน้เคเบิ้ลคารห์รือรถรางสูด่า้นบน

ภเูขา-วัดจอิอนจ-ิสะพานขา้มชอ่งแคบไคเซ็น

เคียว-เมอืงโอซากา้ 

🍽 
 

🍽 
 

- Ibis Styles Osaka Namba 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

4 อิสระเต็มวัน (เลอืกซื้อทัวรเ์สริม USJ) 🍽 - - Ibis Styles Osaka Namba 

หรือเทียบเท่า ★★★ 

5 สนามบินคันไซ-สนามบินสวุรรณภมูิ 🍽 - -  

** รายการทัวรข์า้งตน้ อาจมกีารสลบัปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม ** 

วนัแรก   กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  

วนัท่ีสอง   สนามบินคนัไซ-เมืองโอซาก้า-เมืองนารา-วดัโทไดจิ-สวนสาธารณะนารา-เมืองเกียวโต-ศาล
เจ้าเทพอินาริ-วดัคิโยมิสึ-เมืองโอซาก้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.40 น. คณะเดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (**เวลาทีป่ระเทศญี่ปุ่ นจะเร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชม. ควรปรบันาฬิกาของท่านเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา (Nara) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของ

ประเทศญ่ีปุ่ นเม่ือ 1,300 ปีก่อน ในนครนารานัน้ มีสถานท่ีส  าคญัทางประวติัศาสตรม์ากมาย 

เป็นเมืองท่ีมีครบทกุสิ่ง ทัง้ธรรมชาติ ประวติัศาสตร ์เมืองเก่า คาเฟ่ งานคราฟต ์ทกุอยา่งก าลงั

ดี และเป็นเอกลกัษณใ์นแบบของตัวเอง จากนัน้น าท่านสู ่วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) หรือ

วดัหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ “ไดบุตส”ึ (Daibutsu of Nara) เป็นหนึ่งในวดัท่ีมีช่ือเสียง

มากท่ีสดุ และมีความส าคญัทางประวติัศาสตรข์องประเทศญ่ีปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี 752 เป็น

เหมือนศนูยก์ลางของวดัทัง้หมดในประเทศ และมีอิทพลเป็นอยา่งมากในยุคนัน้ ตอ่มาเพื่อลด

บทบาทและอิทธิพลของวดัตอ่รฐับาลลง จึงไดมี้การยา้ยเมืองหลวงจากนาราไปยงันากาโอกะ

ในปี 784 อีกทัง้อาคารหลกัของวดัเป็นอาคารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยอาคารหลงัปัจจุบนันีมี้

ขนาดเพียง 2 ใน 3 ของอาคารดัง้เดิมเทา่นัน้ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของหลวงพอ่โต หรอืได



 

 

บุตสเึดน ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น มีความสงูถึง 15 เมตร อีกจุดท่ีนา่สนใจ และเป็นท่ีนิยม

อย่างมากก็คือ “เสาไมย้กัษ์” ซึ่งฐานขนาดรอบเสานีมี้ขนาดเทา่กบัรูจมกูของหลวงพ่อโต และ

ดา้นลา่งของเสาจะเป็นช่องขนาดไม่ใหญ่มาก มีความเช่ือว่า หากใครสามารถลอดผ่านช่องนี ้

ไปได ้ก็จะสามารถตรสัรูไ้ดใ้นชาติหนา้นั่นเอง จากวดัโทไดจิเดินมาเรื่อยๆ ประมาณ 300 เมตร 

จะพบกบั สวนสาธารณะนารา (Nara Park) หรอืท่ีคนไทยนิยมเรยีกวา่ “สวนกวางนารา” คง

เพราะท่ีน่ี เป็นท่ีท่ีมีกวางกระจายตัวเดินเล่นอยู่เยอะท่ีสุดในเมือง สวนแห่งนีเ้ป็นหนึ่งใน

สวนสาธารณะเก่าแก่ท่ีสดุของญ่ีปุ่ นท่ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ.1880 และกวา้งถึง 3,130 ไร ่ท่าน

สามารถซือ้ขนม “เซมเบ”้ ใหก้วางได ้ซึ่งกวางนาราจะชอบมาก เป็นขนมแป้งอบกรอบท่ีคน

ญ่ีปุ่ นนิยมกินกับชารอ้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เมืองซึ่งเคยเป็น

เมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่ นในอดีตรว่มกว่า 1,100 ปี จึงท าใหเ้มืองเกียวโตแห่งนี ้มีสถานท่ี

ส  าคญัๆ ท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมดัง้เดิมของญ่ีปุ่ นมากมาย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (1) 

จากนัน้น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือท่ีคนไทยชอบเรยีก

กันว่า “ศาลเจา้แดง หรือศาลเจา้จิง้จอก” เป็นศาลเจา้ชินโต ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเมืองเกียวโต 

บริเวณเขาอินาริ ศาลเจา้แห่งนีมี้ช่ือเสียงจาก “เสาโทริอิ” (Torii) สีแดงชาดจ านวนหลายหม่ืน

ตน้ ซึ่งตัง้เรียงกันเป็นอุโมงคท์อดยาวตรงไปยงัป่าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศกัด์ิสทิธ์ิ 

ซึ่งมีความสงู 233 เมตร และเป็นอาณาบริเวณสว่นหนึ่งของศาลเจา้ ผูค้นเช่ือกันว่าภูเขาอินา

ริ เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว 

รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมักจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กาย จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ท่ีจะ

เห็นรูปป้ันจิง้จอกอยูจ่  านวนมากภายในศาลเจา้นั่นเอง จากนัน้น าทา่นสู ่วัดคิโยมิสึ หรอื “วัด

น ้าใส” เป็นวดัเก่าแก่บนเนินเขาท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ตวัเมืองเกียวโต ตวัวดัก่อสรา้งดว้ยไมเ้กือบ

ทัง้หมด แตท่ี่นา่สนใจ คือ เสาท่ีค า้ยนัระเบียงวดัขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยเสาไมจ้  านวนรอ้ย

กวา่ตน้ สงูจากพืน้ 12 เมตร โดยไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว โดยใชว้ิธีเขา้ลิ่มดว้ยภูมิปัญญาของ

ชาวญ่ีปุ่ นโบราณนั่นเอง จากระเบียงแห่งนีส้ามารถถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสดุในกรุงเกียวโต 

มองเห็นวิวทิวทศันข์องตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงามพรอ้มกบัวิหารของวดัคิโยมิสึ จากนัน้ใหท้า่นช้

อปป้ิง ณ ย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นยา่นการคา้ท่ีถือวา่ฮอตฮิตมากท่ีสดุแห่งหนึ่ง

ของเมืองเกียวโต โดยย่านนีจ้ะตัง้อยู่บริเวณท่ีเป็นเนินเขาทางตะวนัออกของเกียวโต เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้จ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเลน่ รา้นขายสนิคา้ตา่งๆ และรา้น

https://kiji.life/nara-park/


 

 

ขนมพืน้เมือง พูดไดเ้ลยว่ามีใหเ้ลือกเยอะแยะเต็มไปหมด สิ่งท่ีท าใหย้านนีมี้เสน่หม์ากท่ีสดุก็

นา่จะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ท่ียงัคงความเก่าแก่เป็นสไตลโ์บราณ อิสระใหท้า่นได้

เดินเลน่ เลือกซือ้ เลือกดูของตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่เมืองโอซาก้า (Osaka) 

เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ตัง้อยู่ในภูมิภาคคนัไซ บนเกาะฮอนชู ปัจจุบนัเมืองโอซากา้ มีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย มีทัง้

แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนิยม และมีสวนสนุกระดบัโลกขนาดใหญ่ อิสระ ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ 

(Shinsaibashi) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแหง่นีมี้ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้

ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส  าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร 

รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น และต่างประเทศ เช่น Zara, H&M, Beans, ABC 

Mart เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณนี ้ใกลก้ันท่านสามารถเดินไปยัง 

ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ย่านบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลียบคลองโดทงโบริ จาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ปา้ยกูลิโกะแมน หรือปา้ย

โดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นปา้ยไฟนีออนรูปนกักรฑีาก าลงัวิ่งอยูบ่นลูว่ิ่ง ซึ่ง

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณส์ถานท่ีนดัพบกนัหลง นั่นก็

คือ รา้นปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาด

ส าหรบั “ทาโกยากิ” อาหารทอ้งถ่ินของชาวโอซากา้ ท่ีมาถึงถ่ินแลว้ตอ้งลอง 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2) 

วนัท่ีสาม   ถ่ายรปูปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญ่ีปุ่ น-ศาลเจ้าเฮอนั-หมู่บ้านโบราณ

คายาบุกิ โนะ ซาโตะ-สนัดอนทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ-วดัจิออนจิ-สะพานข้ามช่องแคบไค
เซน็เคียว-เมืองโอซาก้า 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่น ถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) (ดา้นนอก) แลนดม์ารก์อันดบั

หนึ่งของเมืองโอซาก้า ท่ีไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือน นับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมเม่ือมา

เยือนยงัเมืองโอซากา้ ดว้ยความยิ่งใหญ่อลงัการของตวัปราสาทท่ีมีถึง 8 ชัน้ หอ้มลอ้มดว้ย 

ก าแพงหิน คูน า้ ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตดักับความ

เป็นเมืองทันสมัยท่ีอยู่รายลอ้มจากตึกอาคารทันสมัย ท าใหค้วามรูส้ึกเหมือนเป็นปราสาท

โบราณท่ีหลุดเข้ามาในยุคปัจจุบันเลยทีเดียว จากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าเฮอัน (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แหง่นีน้ัน้ ถกูสรา้งขึน้เพื่อใหร้ะลกึถึงจกัรพรรดิคามมุ และจกัรพรรด์ิโคเมอิ ผูท่ี้

มีความส าคญัตอ่เมืองเกียวโตอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นจกัรพรรดิองคแ์รก และองคส์ดุทา้ยของ

เกียวโต โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสา และประตูโทริอิยกัษ์สีแดงท่ี

ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของวัด มีสีแดงสดใสมองเห็นมาแต่ไกล น าท่านสมัผัสประสบการณ์พิเศษ 

เรียนรู้พิธีชงชาญ่ีปุ่ น (Sado) ใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้ิธีชงชาแบบธรรมเนียมญ่ีปุ่ น มีเซนเซมาสอน

การชงชาแบบญ่ีปุ่ นตัง้แต่การวอรม์อุปกรณ ์การชง และขัน้ตอนการด่ืม และยงัเปิดโอกาสให้

ทา่นไดมี้สว่นรว่มในพิธีการชงชานีอี้กดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 

หลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ น าท่านสู่ หมู่บ้านโบราณคายาบุกิ โนะ ซาโตะ 

(Kayabuki no Sato) เป็นหมู่บา้นเกษตรกรรมทอ้งถ่ินเล็กๆ ในชนบทเมืองมิยามะ (Miyama) 

ลักษณะของบา้นเรือนเป็นหลังคาทรงสูง และมุงหลังคาด้วยหญ้าคายะ (Kaya) ซึ่งเรียก

รูปแบบหลงัคานีว้่า “คายาบุกิ” (Kayabuki) นั่นเอง มีบา้นอยู่ 50 หลงั โดย 38 หลงั ยังคง

โครงสรา้งแบบดัง้เดิมท่ีสรา้งขึน้เม่ือราวเกือบ 200 ปีมาแลว้ไวไ้ดอ้ย่างสมบูรณ์ ดา้นหน้า

หมู่บา้นเป็นทุง่ดอกโซบะ (Soba) สขีาวท่ีออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วบรเิวณ โดยมีบา้นคายาบุ

กิเป็นฉากหลงัท่ีงดงาม อีกทัง้ยังมีดอกไม้ตามฤดูกาลท่ีผลดักันชูช่อสวยงามตลอดทัง้ปี มี



 

 

แม่น  า้จากหบุเขาทอดโคง้ผา่นหนา้หมู่บา้น อิสระใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาเดินเลน่เก็บภาพประทบัใจ 

อีกทัง้ยังสามารถเลือกซือ้ของขึน้ช่ือของหมู่บา้น นั่นก็คือ ถั่วด า และไข่ไก่  ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

ทอ้งถ่ินท่ีรา้นอาหารกับคาเฟ่น าไปใชท้  าเมนูสตูรพิเศษของตวัเอง  จากนัน้น าท่านสู ่สันดอน

ทรายอามา โนะ ฮาชิดาเตะ (Ama no Hashidate) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีวิวทิวทศันส์วย

ติด 1 ใน 3 ของญ่ีปุ่ น เป็นช่ือของสนัดอนทรายท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติท่ีมีตน้สนเรียงราย

กว่า 8,000 ตน้ มีความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเกียวโต มีวิว

ทิวทศันท่ี์สวยงาม และมีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีนา่สนใจ หากลองมองลงมาจากจุดชมวิวท่ีสวนคา

ซามัตส ึ(Kasamatsu Park) จะเห็นว่ารูปรา่งของสนัดอนทรายท่ีทอดยาว และโคง้ไปมานัน้ ดู

คลา้ยมังกรก าลงัเหินฟ้า ใหท้่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา (รวมค่าขึน้

กระเชา้) ซึ่งมีทัง้เครื่องเลน่ตา่งๆ, มมุถ่ายรูปสวยๆ และจุดชมวิวท่ีจะไดเ้ห็น “อามาโนะฮาชิดา

เตะ” ดคูลา้ยกบัมงักรท่ีก าลงัจะทะยานขึน้ไปยงัสรวงสวรรคน์ั่นเอง บรเิวณนัน้ ยงัมี วัดจิออน

จิ  (Chionji Temple) เป็นวัดเก่าแก่  ทีตั้งอยู่ ติดกับอ่าวมิยาสุฝ่ังใต้แห่งนี ้ เป็นสถานท่ี

ประดิษฐานพระโพธิสตัวม์นจุ ท่ีบรรดานกัเรียน และนกัศึกษา ต่างนิยมมาไหวข้อพรเพื่อให้

ประสบความส าเร็จ ในเรื่องการสอบแข่งขนั ก่อนถึงทางเขา้วดั ยงัเต็มไปดว้ยรา้นขายของท่ี

ระลกึ รา้นเช่าจักรยาน และรา้นอาหารทอ้งถ่ินอีกมากมาย และหากป่ันจักรยานไปตามสนั

ดอนทรายทางเหนือ จะพบกับ สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว (Kaisenkyou) เป็น

สะพานท่ีสามารถหมุน เปิด-ปิด ได ้ไวส้  าหรบัเป็นช่องทางเดินเรือ หรือจะเลือกเดินเลือกซือ้

ของท่ีระลกึ ชิม ชอ้ป กินอาหารทะเล สไตลส์ตรทีฟูดตามฤดกูาล ซึ่งอาหารทะเลของท่ีน่ีนัน้ สด 

และอรอ่ยมาก หลงัจากนัน้ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองโอซาก้า 

เย็น อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก   Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4) 
*** อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เลือกซือ้ทัวรเ์สริม Universal Studio Japan หรือจะเลือก
เดินเล่น ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย *** (ไม่มีรถบัสบริการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน (Universal Studios Japan) (ติดต่อพนักงานขายเพื่ อ

สอบถามราคา) ไดอ้ัพเดทเครื่องเลน่ใหม่ Super Nintendo World และโซนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

“Universal Studios Japan” หรือเรียกสัน้ๆ ว่า USJ เป็นสวนสนุกระดบัโลกท่ีหา้มพลาด เปิด

ใหบ้ริการตัง้แต่เดือนมีนาคมปี 2001 และไดต้อ้นรบันกัท่องเท่ียวจากทั่วโลกมาแลว้กว่า 100 

ลา้นคน ส าหรบัในปี 2022 แบ่งเป็น 10 โซนดว้ยกัน ท าใหส้วนสนุกมีความหลากหลาย และ

พรอ้มตอ้นรบัทกุเพศทกุวยั 1. SUPER NINTENDO WORLD สมัผสัโลกแหง่มารโิอเ้ก็บเห็ดใน

ต านาน ดา้นในโซนนี ้ มีเครื่องเลน่ใหญ่สองอยา่งคือ Mario Cart กบั Yoshi's Adventure และ

ระหว่างทาง จะมีมินิเกมส าหรบัเด็กๆ ใหเ้ลน่ตลอด เช่น ยิงปืนเลเซอรส์ะสมแตม้ ชูต้บาสเก็ต

บอลเก็บคะแนน ฯลฯ และยงัมีรา้นอาหาร และรา้นคา้ท่ีจ าหน่ายสินคา้ของ Super Nintendo 

World โดย เฉพาะ อีกด้วย  2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER จาก

ภาพยนตรช่ื์อดงัของโลกพอ่มดแม่มด “แฮรรี่พอตเตอร”์ พืน้ท่ีอนังดงามท่ีสรา้งโลกแหง่เรื่องราว 

Harry Potter ขึน้มาใหม่ใสใ่จในรายละเอียดอยา่งพิถีพิถนั ทัง้ปราสาท Hogwarts หมู่บา้นพอ่

มดแห่ง Hogsmeade และรถจักรไอน า้ 3. Minion Park รวมพลเหลา่มินเน่ียน เพลิดเพลินกบั

ขนมธีมมินเน่ียนแสนอร่อย ช้อปป้ิงสินค้ามินเน่ียนแสนน่ารัก 4. Universal Wonderland 

วนัท่ีส่ี    อิสระเตม็วนั 



 

 

บรเิวณนีเ้ป็นบา้นของ เอลโม่ สนปูป้ี คิตตี ้และเหลา่ตวัละครนา่รกัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมทั่วโลก 5. 

Hollywood พบกับเครื่องเล่นสุดระทึก รถไฟเหาะท่ีราวกับบินอยู่บนทอ้งฟ้า 6. New York 

บริเวณนีมี้ถนนในนิวยอรก์ช่วงทศวรรษท่ี 1930 คน้พบสถานท่ีส  าคญัแห่งยุคสมัยตัง้แต่ 5th 

Avenue ไปจนถึง Delancey Street แฟนหนังทุกประเภทจะเพลิดเพลินไปกับการส  ารวจ

แหลง่ก าเนิดของความบนัเทิงไปกบัการเดินเลน่ไปตามถนน และตรอกซอกซอยจากภาพยนตร์

ช่ือดัง 7. San Francisco สรา้งจากเมืองท่าอันดับ 1 ของอเมริกา เช่น Fisherman's Wharf 

และไชนา่ทาวน ์ดว้ยท าเลท่ีตัง้อยูร่มิทะเลสาบ ท าใหบ้รเิวณนีมี้กลิ่นอายของทะเลเช่นเดียวกับ

เมืองท่าท่ีแทจ้ริง สมัผัสประสบการณเ์มืองซานฟรานซิสโก้ท่ีมีชีวิตชีวา ลิม้ลองรสชาติของ

ซานฟรานซิสโก้ด้วยอาหารแคลิฟอรเ์นียจากห้องอาหารสุดเก๋ 8. Jurassic Park พบกับ

ไดโนเสารข์นาดมหมึาท่ีฟ้ืนคืนชีพดว้ยวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใหท้กุทา่นไดท้วัร  ์

แม่น า้ท่ีพิศวง และลกึเขา้ไปในป่าท่ีเต็มไปดว้ยชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ 9. Amity Village 

คุน้ตาดว้ยฉากของ JAWS หนงัระทึกขวญัในต านาน ดว้ยความน่าสะพรงึของฉลามกินคนใน

เมืองนี ้Amity ส ารวจเสน่หข์องหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ผ่อนคลายดว้ยของวา่ง และไอศกรมี

ในหมู่บา้นชายทะเล 10. Water World ชมการแสดงทางน า้ท่ีโลดโผนสมจริง จนท าใหท้่าน

กลัน้หายใจตัง้แตต่น้จนจบอยา่งสดุสนกุ 

- ย่านชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลง่ชอ้ปป้ิงแห่งนีมี้ความยาวประมาณ 600 เมตร 

เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื่องส  าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้น

กาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญ่ีปุ่ น  และต่างประเทศ เช่น Zara, 

H&M, Beans, ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มีทกุอยา่งท่ีตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้ 

- ย่านโดทงโบริ (Dotonbori) ยา่นบนัเทิงยามค ่าคืนตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิจาก

สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปนบาชิ เช็คอินถ่ายภาพคู่ปา้ยกูลิโกะแมน หรือปา้ย

โดทงโบรกิลูโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นปา้ยไฟนีออนรูปนกักรฑีาก าลงัวิ่งอยูบ่นลูว่ิ่ง ซึ่ง

ถูกติดตัง้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1935 นอกจากนีย้งัมีอีกหนึ่งสญัลกัษณส์ถานท่ีนดัพบกนัหลง นั่นก็

คือ รา้นปคูานิโดราก ุ(Kani Doraku) ซึ่งมีปยูกัษข์ยบัแขน และลกูตาไดอี้กดว้ย และหา้มพลาด

ส าหรบั “ทาโกยากิ” อาหารทอ้งถ่ินของชาวโอซากา้ 

*** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาตามอัธยาศัย *** 
ที่พัก   Ibis Styles Osaka Namba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินคนัไซ... 

09.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) 

เท่ียวบินท่ี XJ 613 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ประมาณ 6 ชั่วโมง 

13.50 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ... 

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีห้า   กรงุโอซาก้า-สนามบินคนัไซ-กรงุเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) 



 

 

ก าหนดการเดินทาง Ticket PNR 
ราคา 

ผ ูใ้หญ่ เด็กอายตุ ่ากว่า 2 ปี พกัเด่ียว 

31 พฤษภาคม-04 มิถนุายน 66 D7E46N 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 มิถนุายน 66 JTLNQB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

04-08 มิถนุายน 66 KVE1XL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

05-09 มิถนุายน 66 N79K4Q 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 มิถนุายน 66 M3CQNP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 มิถนุายน 66 E1F19C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

08-12 มิถนุายน 66 R1FKYI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 มิถนุายน 66 V5H6HJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

11-15 มิถนุายน 66 B4K9KW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 มิถนุายน 66 M7L7VQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

18-22 มิถนุายน 66 L5Q7VW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

19-23 มิถนุายน 66 IUEE5L 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

21-25 มิถนุายน 66 KYNHTH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 มิถนุายน 66 Q7FDMD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

25-29 มิถนุายน 66 F57EMW 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 มิถนุายน 66 JC2LGB 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 มิถนุายน-02 กรกฎาคม 66 B6W7PD 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กรกฎาคม 66 R3FUGP 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 กรกฎาคม 66 C19WFS 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 กรกฎาคม 66 Q16UTI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

09-13 กรกฎาคม 66 P6TUQT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 กรกฎาคม 66 D7YNFQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

13-17 กรกฎาคม 66 Z7TYTG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

16-20 กรกฎาคม 66 JYH7GH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

17-21 กรกฎาคม 66 RY3W6X 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 กรกฎาคม 66 W3BP8P 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 กรกฎาคม 66 N5G8TJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

23-27 กรกฎาคม 66 D4I4YZ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 กรกฎาคม 66 A7EJTA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27-31 กรกฎาคม 66 MYC87U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

30 กรกฎาคม-03 สงิหาคม 66 IZ89PI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

31 กรกฎาคม-04 สงิหาคม 66 G73FGQ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

01-05 สงิหาคม 66 F864QN 28,919.- 6,900.- 8,900.- 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

03-07 สงิหาคม 66 PC326R 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

06-10 สงิหาคม 66 FY9YFH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 สงิหาคม 66 A4R9YJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

13-17 สงิหาคม 66 TZI6SL 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 สงิหาคม 66 HBP8XE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

15-19 สงิหาคม 66 I44W3J 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

17-21 สงิหาคม 66 LUTZ5Y 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 สงิหาคม 66 J8M1UA 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

21-25 สงิหาคม 66 U2RC8C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

22-26 สงิหาคม 66 B614NT 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

24-28 สงิหาคม 66 W2P2TF 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27-31 สงิหาคม 66 WU3YXR 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 สงิหาคม-01 กนัยายน 66 P6LPPG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

30 สงิหาคม-03 กนัยายน 66 JZH5TI 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

31 สงิหาคม-04 กนัยายน 66 H1ZC2S 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

02-06 กนัยายน 66 G6UUXD 28,919.- 6,900.- 8,900.- 

03-07 กนัยายน 66 ZBIFRH 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

07-11 กนัยายน 66 IBMDUE 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

09-13 กนัยายน 66 SYW39U 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

10-14 กนัยายน 66 P5FZKJ 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

14-18 กนัยายน 66 I1V18C 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

19-23 กนัยายน 66 ZU4Z2B 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

20-24 กนัยายน 66 U43GXP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

25-29 กนัยายน 66 V89P5A 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

26-30 กนัยายน 66 G2SHPP 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

27 กนัยายน-01 ตลุาคม 66 O64CFG 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

28 กนัยายน-02 ตลุาคม 66 VYTZQX 30,919.- 6,900.- 8,900.- 

ส าหรบัลกูค้าท่านท่ีไม่ต้องการใช้ตัว๋เครื่องบิน (JOIN LAND) 

หกัออกจากราคาทวัร ์7,000.-/ท่าน 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** กรุณาศกึษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกค้า และบริษัทฯ เม่ือทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะ

ถือว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด *** 

**ท่านใดมีเทีย่วบนิภายในประเทศ ให้ท่านจองเป็นสายการบนิ แอรเ์อเชยี เท่าน้ัน** 

** ทั้งนี้หากสายการบนิ หรือเทีย่วบนิหลักเกิดการล่าช้า ทางบริษัทฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสียหายเฉพาะในส่วน
สายการบนิภายในประเทศทีเ่ป็นสายการบนิเครือเดยีวกันกับเทีย่วบนิหลักเท่าน้ัน นอกเหนือจากสายการบนิทีท่าง

บริษัทฯ แจ้ง ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ และพจิารณาทุกๆ กรณี เน่ืองจากทางบริษัทฯ ได้จ าหน่าย
โปรแกรมทัวรท์ีเ่ร่ิมเดนิทางจาก สนามบนิสุวรรณภูมิ ไม่นับรวมการเดนิทางจากสนามบนิอื่นๆ และให้แจ้งต่อ

พนักงานขายล่วงหน้าก่อนท าการซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศทุกคร้ัง เน่ืองจากต้องได้รับการยนืยันเทีย่วบนิหลัก 
และกรุ๊ปคอนเฟิรม์ เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง ** 



 

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ รายการทัวรส์ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การระบาดของ

โรคตดิตอ่, การเมือง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ นตามกฎหมายของ

ประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้ริการวนัละ 10 ชั่วโมง มอิาจเพิม่เวลาได ้ โดยมคัคเุทศก ์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตาม

สถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการรวม 

✓ คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั ตามรายการท่ีระบ ุรวมถึงคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั  

✓ คา่รถโคช้ปรบัอากาศ  

✓ โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบ ุหรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการท่ีระบ ุ  

✓ คา่เบีย้ประกนั อบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกนัท่านละ 500,000 บาท (ไมค่รอบคลมุถึงสุขภาพ 

อาการเจ็บป่วย หรือโรคประจ าตัว) กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว วงเงินประกันท่านละ 

1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์  

✓ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบารใ์น

หอ้ง และคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีมไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลบัมาย่ืนรอ้งขอวีซ่าอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท่ี้ประสงคพ์  านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไมเ่กิน 15 วนั) 

× หากในภายหลงัทางรฐับาลญ่ีปุ่ นประกาศใหย่ื้นวีซ่าตามเดิม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรบัการย่ืนรอ้ง

ขอวีซ่า 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินนัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน า้มนัท่ีทางสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ในภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ 

× คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิ่น และหวัหนา้ทวัรค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทปิหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน 

 



 

 
เดินทางข้ันต า่ 30 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บรกิาร เพิ่ม

เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

งดออกเดนิทาง และเล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้  

 

1. เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการส่งจอยทัวรเ์ท่าน้ัน ไม่รวมการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา) 

 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดนิทาง 25 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน   

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

• หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมด หรือบางสว่น ทางบริษทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ได้

ระบไุวท้ ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์,  

หรือแนบสลิปผ่านระบบจองทีน่ั่งออนไลน์ของทางบริษัทฯ   

1.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัด
จ าบัตรโดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน คืนเงนิค่าทัวร ์50% (จากราคาทัวรท์ีซ่ือ้) 

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้ / สามารถเปล่ียนแปลงผู้เดนิทางได้ (เปล่ียน
ชือ่) ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน  

 

     1.2    เงือ่นไขยกเลิกการจอง / เดนิทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมทีเ่ดนิทางด้วยเทีย่วบนิพเิศษ  

Charter Flight 

กรุ๊ปที่เดินทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ที่ต้องการันตีค่าบัตรโดยสารทั้งหมด และที่น่ังกับสายการบนิ  
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าที่พักทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืน
เงนิทุกกรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนิ และโปรแกรมน้ันๆ ซึ่งไม่
สามารถใช้เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่1.1 ได้ 

 

      2.      เงือ่นไขการจอง และการช าระเงนิ (เฉพาะการตัดกรุ๊ป หรือกรุ๊ปเหมา ซึ่งเป็นข้อตกลง  

   ระหว่างบริษัททัวรผู้์ขาย และบริษัททัวรผู้์ซือ้เท่าน้ัน) 



 

 
 มัดจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลงัจากท่ีท่านไดร้บัอินวอยซก์ารจอง 3 วนั (กรณีลูกค้าท าการจองน้อยกว่าวัน

เดนิทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวนทันทใีนวันจองเท่าน้ัน)   

 สว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนวนัเดนิทาง 35 วนั (นบัรวมวนัเสาร ์และอาทิตย)์  

 หากไมช่ าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ใหลู้กคา้ทา่นอื่นทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษทัฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบุไว้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

2.1 เงือ่นไขยกเลิกการจอง  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงนิเตม็จ านวน  

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 45 วัน คืนเงินบางส่วน (หักจากค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริงแล้ว เช่น ค่ามัดจ า
บัตรโดยสารเคร่ืองบนิ และมัดจ าค่าบริการโรงแรม, รถโค้ช, ร้านอาหาร จากทางต่างประเทศ )   

• ยกเลิกก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่สามารถคืนเงนิได้  

        

     2.2     เงื่อนไขยกเลิกการจอง / เดินทางวันหยุด หรือเทศกาล และโปรแกรมที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษ 

Charter Flight 

             กรุ๊ปทีเ่ดนิทาง ในช่วงวันหยุด หรือเทศกาล ทีต้่องการันตค่ีาบัตรโดยสารทั้งหมด และทีน่ั่งกับสายการบิน 
หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่าบริการที่พัก ทั้งหมด และอื่นๆโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนเงินทุก
กรณี ทั้งมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน และโปรแกรมน้ันๆ ซึ่งไม่สามรถใช้
เงือ่นไขยกเลิกการจองร่วมกับข้อที ่2.1 ได้ 

 

3.  เงือ่นไขกรณีเกิดภัยพบัิต ิ

     ไม่ว่ากรณีใดๆ หากเกิดภัยพบิัตติามธรรมชาต ิหรือภัยพบิัตอัินไม่สามารถคาดการณล่์วงหน้าได้ เช่น พายุไต้ฝุ่น 

แผ่นดนิไหว สึนามิ หรือโรคระบาดในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองทีท่่านเดนิทางไป ลูกค้าไม่สามรถทีจ่ะน า

เหตุการณด์ังกล่าวมาขอยกเลิก หรือขอเงนิคืนได้ และบริษัทฯ จะไม่คืนเงนิใดๆทั้งสิน้ แต่จะขอสงวนสิทธ์ิในการ

พจิารณาเล่ือนการเดนิทางออกไปได้ตามทีบ่ริษัทฯ ได้แจ้ง จนกว่าภัยพบัิตน้ัินจะสิน้สุดลง 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต  ่า 2 

หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

หมายเหตุ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงเม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้



 

 
ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิารคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิ 

ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั ไมส่ามารถเล่ือนวนัเดนิทางกลบัได ้และการจัดทีน่ั่ง

ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้และในกรณียกเลิกการ

เดนิทาง บตัรโดยสารไมส่ามารถยกเลกิ หรือคืนเงินบางสว่นได ้

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพั่ก 

➢ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และ

หอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั 

➢ กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 

➢ ส าหรบัน า้หนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร

ชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน า้หนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจ

ปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ส าหรบักระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เครื่องได้ ตอ้งมีน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความ

กวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร 

(18 นิว้)  

➢ กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้  ่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระสว่นของค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนัก

เกิน (ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่) 

➢ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี 

หมายเหตุ… (ส าคัญมาก!!! ผู้โดยสารควรรับทราบก่อนการเดนิทาง) 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจาก การยกเลิกเท่ียวบิน ความล่าชา้ของสายการบนิ 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ 

วาตภัย อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดนิทางไป หรือไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดๆ ก็



 

 
ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัทฯ) โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั

ของลกูคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมือง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั 

อัคคีภัย โรคระบาด ในประเทศ หรือนอกประเทศ หรือเมืองท่ีท่านเดินทางไป แต่สายการบิน หรือในส่วนของการ

บรกิารทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้รกิารอยู่เป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่า

ทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จะหาสถานที่

ท่องเทีย่วใหม่ทดแทน หรือคืนค่าใช้จ่ายบางส่วนน้ันให้  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดงันี ้

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้

เมืองหา้มเดนิทาง 

➢ กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

➢ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือคนตา่งดา้วท่ีพ านัก

อยู่ในประเทศไทย 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน 

ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในข้ันตอนการตรวจเข้าเมือง 

เพือ่ยนืยันการมีคุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้ (เช่น เงินสด บตัร
เครดติ เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จดัการให)้ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน  

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านกัระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 



 

 
4. เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัท่ีิจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่าง

ท่านลูกค้าและบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 

ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายอันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส  ารองโรงแรมท่ีพักใน

ตา่งประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปล่ียนตามท่ีระบใุนโปรแกรม  

8. การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูส้บูบหุรี่ / ปลอด

บุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม 

และไมส่ามารถรบัประกนัได ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ ไมส่ามารถจดัการลว่งหนา้ใหไ้ด ้

10. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สทิธิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รบัผิดชอบ และไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อหอ้งหรือหอ้งแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีหอ้ง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิใน

การจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คือ 1 หอ้งพกัคู ่และ 1 หอ้งพกัเด่ียว โดยไมค่า่ใชจ้่ายเพิม่  



 

 
13. สภาพการจราจรในช่วงวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของญ่ีปุ่ น หรือวนัเสารอ์าทิตย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา

ในการท่องเท่ียว และชอ้ปปิ้งแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา 

ซึ่งอาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ท่ีตอ้งเรง่รีบ เพ่ือใหไ้ดท้่องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บรกิารน า้ดื่มท่านวนัละ 1 ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัท่ี 2 ของการเดนิทาง ถึงวนัท่ี ... ของการเดนิทาง 

15. การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวญ่ีปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ชั่วโมง ในวนันัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรใน

วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

*** ขอบขอบพระคุณทุกทา่นทีม่อบความไว้วางใจใหกั้บเรา ดแูลเร่ืองการทอ่งเทีย่ว และบริการ *** 

 


