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HILIGHT 
 

ไหวห้ลวงพอ่โต ทีว่ดัโทไดจ ิใหอ้าหารกวางนอ้ย 
บรเิวณหนา้วดั 
ชมป่าไผ ่ที ่อาราชยิามา่ ถา่ยรปูกบัศาลาทอง 

หลงัคาเหลอืงอรา่ม เดนิลอดเสาโทรอิสิแีดงนบั
รอ้ยตน้ที ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

ชมความงามของปราสาทโอซากา้ แลนดม์ารก์
อนัดบัหนึง่ของเมอืงโอซากา้ 
ถา่ยรปูกบั อาคาชไิคเคยีว สะพานแขวนทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก พาดผา่นสองเกาะญีปุ่่ น เดนิเลน่
สวยๆ ที ่โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

ชอ้ปป้ิงจใุจทีย่า่นชนิไซบาช ิของโอซากา้ 
อสิระชอ้ปป้ิง 1 วนัเต็ม ในเมอืงโอซากา้ !! 

บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด 
Free Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40] 

วนัที ่2 นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรม

ชงชา – อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโท

เก็ตสเึคยีว 

วนัที ่3 วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– โอ

ซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) – 

ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอ
ซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN 

วนัที ่5 โกเบ – สะพานอาคาช ิไคเคยีว – โกเบ 
ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – 
สนามบนิคนัไซ 

วนัที ่6 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 

OSAKA KOBE NARA

เจา้กวางนอ้ย 

6D 4N 

โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง: ม.ิย.-ก.ย. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง  27,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 12 - 17 มถิุนายน 2562 27,900.- 

วนัที ่ 19 - 24 มถิุนายน 2562 29,900.- 

วนัที ่ 26 มถิุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 29,900.- 

วนัที ่ 03 - 08 กรกฎาคม 2562 27,900.- 

วนัที ่ 12 - 17 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 29,900.- 

วนัที ่ 13 -  18 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดอาสาฬหบชูา)  29,900.- 

วนัที ่ 14 - 19 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 29,900.- 

วนัที ่ 17 - 22 กรกฎาคม 2562 29,900.- 

วนัที ่ 24 -  29 กรกฎาคม 2562 (วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 29,900.- 

วนัที ่ 31 กรกฎาคม - 05 สงิหาคม 2562   29,900.- 

วนัที ่ 08 - 13 สงิหาคม 2562 (วนัหยุดวนัแม)่ 30,900.- 

วนัที ่ 09 - 14 สงิหาคม 2562 (วนัหยุดวนัแม)่ 31,900.- 

วนัที ่ 10 - 15 สงิหาคม 2562 (วนัหยุดวนัแม)่ 31,900.- 

วนัที ่ 14 - 19 สงิหาคม 2562 31,900.- 

วนัที ่ 21 - 26 สงิหาคม 2562 27,900.- 

วนัที ่ 28 สงิหาคม - 02 กนัยายน 2562 30,900.- 

วนัที ่ 04 -  09 กนัยายน 2562 27,900.- 

วนัที ่ 11 - 16 กนัยายน 2562 27,900.- 

วนัที ่ 18 - 23 กนัยายน 2562 28,900.- 

วนัที ่ 25 - 30 กนัยายน 2562 28,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิดอนเมอืง– สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ 

KANSAI 

HOTEL 

2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรมชงชา –  

อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– สะพานโทเก็ตสเึคยีว 🍽 🍽 อสิระ 
KYOTO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – 

ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) –  
ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

🍽 🍽 อสิระ 
OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้
ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
โกเบ – สะพานอาคาช ิไคเคยีว – โกเบ ฮารเ์บอร์
แลนด ์– รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอลล ์– 

สนามบนิคนัไซ 
🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น. นัดพบกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็อนิและโหลดสมัภาระ [ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรี

น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น และหากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KANSAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – กจิกรรมชงชา – อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– 

สะพานโทเก็ตสเึคยีว [B/L/-] 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงนารา ( Nara ) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ปุ่ น ที่ตัง้ข ึน้มาในปี 710 และไดร้ับ

อทิธพิลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถงึปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามทีเ่กา่แกท่ีส่ดุอกีดว้ย  

วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทส ึ(Daibutsu of Nara) 

นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชือ่เสยีงมากทีสุ่ดและมีความส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศ

ญีปุ่่ นอย่างมาก จุดเดน่ คอือาคารหลกัของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท้ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก หลวง

พ่อโตหรือ ไดบุตส ึยังเดน่ทีป่ระดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี่ ซ ึง่ก็เรียกไดว้่ามขีนาดทีใ่หญ่

มากทีส่ดุของญี่ปุ่ น มีความสูงมากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนี้นัน้ถูก สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 752 

สามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทีช่ืน่ชอบส าหรับนักท่องเทีย่วก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเ่ดนิควัก

ไขว่ไปมา ซึง่ก็สามารถใหอ้าหารกวางเหล่านั้นดว้ยขนมแซมเบท้ี่ท ามาส าหรับกวาง

โดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทีข่ายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 

เมอืงเกยีวโต (Kyoto)อดตีเมืองหลวงและทีพ่ านักของจักรพรรดญิี่ปุ่ น ในชว่งปี 794 – 

1868 และปัจจุบันนี้ก็เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มปีระชากรอกีราวๆ 

1.4 ลา้นคน ซึง่สภาพบา้นเมอืงยังคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดตีซะเป็นสว่นมาก จากนัน้น า

ท่านสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญี่ปุ่ น น่ันก็คือ การชงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตาม

แบบฉบับของญี่ปุ่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้ร่วม 

กจิกรรมในการชงชา นี้อกีดว้ย ซึง่ก่อนกลับใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้ของทีฝ่ากของทีร่ะลกึ

ตามอัธยาศยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

 

อาราชยิามา่ (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมมากัน อยู่ทางตะวักตก

ของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั ้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมี

นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมกนัอย่างคบัคัง่ในชว่งทีด่อกซากรุะบานและชว่งใบไมแ้ดง

หรือใบไมเ้ปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชยิาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทัง้รา้นคา้ 

รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ สถานทีท่ีไ่ดร้ับความนยิมอกีที่

หนึง่เมือ่มาถงึเมืองนี้ก็คอื อโุมงคป่์าไผ ่(Bamboo) ทางเดนิทีโ่อบลอ้มดว้ยตน้ไผ่สเีขยีว

ทีส่งูมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนัน้จะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาทีเ่ขยีว

ชะอุ่ม 

 

จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่  ที่ตั ้งของ สะพานโทเก็ตสึเคียว 

(Togetsukyo) ซ ึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อาราชยิาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้มแม่น ้าสาย

ใหญ่ของเมือง ซึง่อยู่ไม่ใกลก้ับตัวเมืองมากนัก จากนัน้น าท่านเดนิทางสูย่่านการคา้ของ

เกยีวโต 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ยา่นการคา้ 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KYOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 วดัคนิคาคจุ ิ– ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ– โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้  

(ถา่ยรปูดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ– ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ[B/L/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

วดัคนิคาคจุ ิหรอื ปราสาททอง (Kinkakuji) ชมบา้นพักตากอากาศของโชกนุ“อาชคิะ

งะ โยชมิสิ”ึ เป็นบา้นพักทีเ่ป็นปราสาททองทัง้หลังตัง้อยู่กลางสระน ้า และเนื่องจากน ้าใน

สระจะนิง่ ท่านจะไดเ้ห็นเงาของปราสาทสะทอ้นลงผืนน ้า กลายเป็นว่าจะเห็นปราสาททอง

สองหลงั ปราสาทแห่งนี้ไดร้ับการยกย่องจากนักประวัตศิาสตรช์าวอังกฤษว่าสรา้งไดอ้ย่าง

กลมกลนื ประณีตสวยงามไดส้ดัสว่นเป็นทีส่ดุ และท าเป็นฉากหนึง่ในการต์นูชือ่ดังเรือ่ง อิ๊ก

ควิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา น่ันเอง 

 

 

ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาร ิ(Fujimi-inari) หรือ ศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชนิโต (Shinto) ที่

มีความส าคัญแห่งหนึง่ของเมืองเกยีวโต มีชือ่เสยีงโด่งดังจาก ประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) 

หรอืเสาประตสูแีดงทีเ่รยีงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมืน่ตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั่ว

ทัง้ภูเขาอนิาร ิ(Mt. Inari) ทีผู่ค้นเชือ่กนัว่าเป็นภเูขาศกัสทิธ ์โดย เทพอนิาร ิ(หรอื พระแม่

โพสพ ตามความเชือ่ของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกีย่วขา้ว รวม

ไปถงึพชืผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจ ิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กาย (บา้งก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็น

จิง้จอก) จงึสามารถพบเห็นรูปปั้นจิง้จอกมากมายดว้ยเชน่กัน ศาลเจา้แห่งนี้มีความเก่าแก่

มากถูกสรา้งข ึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกยีวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 

794 หรือกว่าพันปีมาแลว้ อีกทัง้ทีแ่ห่งนี้ยังไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ เรื่อง 

MEMOIRS OF GEISHA อกีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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ชมบรเิวณดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) เป็นหนึ่งในแลนดม์าร์ค

ส าคญัของเมอืงโอซากา้ เป็นหนึง่ในจุดทอ่งเทีย่วหลกัทีใ่ครมาเทีย่วโอซากา้ก็ตอ้งเดนิทาง

มาที่นี่ดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยู่ดว้ยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ย

ก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนชิโินมารุ ซ ึง่อยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 600 

ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีโ่ดง่ดงั ใหท้า่นถา่ยรูปกบัตวัปราสาทเพยีง

ดา้นนอกเทา่นัน้ 

 

ชอ้ปป้ิง ย่านโดตงโบร  ิ(Dotombori) หนึ่งในย่านบันเทงิยามค ่าคืนที่โด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิ

คลองโดตงโบร ิและยังมีทัง้รา้นคา้ และแหลง่บันเทงิอีกมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิด

ไฟประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิ่งกูลโิกะ (Glico Running 

Man sign) และปูคานโิดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสญัญลักษณ์ของเมืองโอซากา้ 

แถมยังเชือ่มต่อกับ ย่านชนิไซบาช ิ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีความ

ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครื่องส าอางค ์รา้น

รองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้สตรทีแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ น

และตา่งประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างที่

ตอ้งการรวมกนัอยู่บรเิวณนี้ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 
STUDIOS JAPAN [B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 
 

 
 

 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าท่านในการเดนิทาง ย่านชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้

และแบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น ไดแ้ก ่Apple Store, 

Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกไดว้่าเป็นศูนย์รวม

แทบจะทกุยี่หอ้ดังทัว่โลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมสีนิคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดืม่

หรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีใหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนด์

ตา่งๆ แลว้ทีช่นิไซบาชยิังมี Shopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลงัคา

เดยีวกนัมเีสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบ

ดัง้เดมิ,อัญมณีเครือ่งประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหลง่ทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดงัและ
รา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ และยังมีสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัๆต่างๆมากมาย 

เชน่ 

วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณั์สตัวน์ า้ไคยูกงั ศาลเจา้เฮอนั 

ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์

หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 

หรือเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญ่ทา่นละ 2,800 บาท 

/ เด็ก 2,000 บาท ไม่รวมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] 

ทา่นทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมิน าทา่นเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกบัเครื่องเล่น

หลาก หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง 

“แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพื่อพบกับ

ความน่าสะพรงึกลัวเหมอืนอยู่ ในเหตกุารณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 

ลา้นเยน (เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครือ่งเลน่ภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อ
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ใหท้่านพสิจูน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุก

สไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการ์ตูนสุดน่ารัก  เช่น Hello Kitty, Snoopy, 

Sesame Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจ

เหล่าสาวกของแฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉาก

ตา่งๆจากภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครื่อง

เล่นใหม่ล่าสุด ที่จะไดใ้หคุ้ณบินได  ้ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่น

หวาดเสยีวสดุๆ และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร 

และจุดทิง้ด ิง่สงูสดุถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ลา่สดุทีส่รา้งเอาใจ

สาวกเจา้ตัวเหลอืงสดุกวนทีโ่ด่งดงัมาจาก เรือ่ง Depicable Me ซ ึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื 

Despicable Me Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของที่ระล ึก 

รา้นอาหาร โชวต์่างๆ มากมาย รวมทัง้ยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน 

"Minion Park" ทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีทัง้ส าหรับทา่นทีช่ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีน

ยูนิเวอรแ์ซล ญี่ปุ่ น ตอ้งน ากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปรศินาสบืคดี Real 

Escape Game ตามดว้ย Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริ์ฟ และ Play 

Rally รับรองว่าคณุจะไดด้ืม่ด า่กบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 โกเบ – ถา่ยรปูกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว – โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– รงิคก์ุ 

พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอลล ์– สนามบนิคนัไซ [B/-/-] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 
 

เมอืงโกเบ (Kobe) ซึง่อยู่ในจังหวัดเฮียวโกะ และเป็นหนึง่ใน 10 เมอืงใหญ่ของประเทศ

ญี่ปุ่ นที่น่าดงึดูดใจส าหรับนักท่องเทีย่ว โดยทีท่่าเรือโกเบนัน้ ในยุคศตวรรษที่ 19 ก็เป็น

หนึง่ในทา่เรอืทีเ่ปิดท าการคา้ขายกับตา่งประเทศเป็นครัง้แรกอกีดว้ย 

 
 

ชมความงามและถา่ยรูปกบัสะพานอะคาชไิคเคยีว (Akashi Kaikyo Bridge) หรอืเป็น

รูจ้ักกันในชือ่ “สะพานไข่มุก” สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1998 มรีะยะทางความยาว 4 กโิลเมตร เป็น

สะพานแขวนที่ยาวทีสุ่ดในโลก โดยถูกบันทกึลงกนิเนสบุ๊คออฟเรคคอรด์ ที่มีความยาว 

3,911 เมตร เสาสะพานหลักสงูประมาณ 300 เมตร ซึง่ตัง้อยู่ระหว่างโกเบและเกาะอาวะจ ิ

ในจังหวัดเฮยีวโกะ 

 
 

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด  ์(Kobe Harborland) เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ ศูนย์รวมความ

บันเทงิทีส่รา้งสสีนัใหก้ับเมืองโกเบ เชญิชมอนุสรณ์ทีร่ะลกึแผ่นดนิไหวโกเบ ทีจ่ัดแสดง

พืน้ทีร่มิอ่าวทีไ่ดร้ับความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวในปี ค.ศ.1995 เพือ่บอกเลา่ถงึอนุชนรุ่น

หลัง ทัง้เหตุการณ์ทีเ่กดิข ึน้และการบูรณะซ่อมแซมใหก้ลบัเป็นเมืองทีส่วยงาม ใหท้่านได ้

อสิระถ่ายรูปกับทวิทัศน์ทีง่ดงามรมิอ่าวโกเบ โดยมีพพิธิภัณฑท์างทะเลโกเบและหอคอย

โกเบ สญัลกัษณ์ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลงัทีส่วยงาม 

กลางวนั  อสิระประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
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เมนแูนะน า...สเต็กเนือ้ววัโกเบ และสเต็กซฟีู๊ ด 

 

รงิคก์ุ พรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ ที่มี

การออกแบบใหดู้เหมือนกับรีสอร์ทโดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชารล์สตันอันมี

ประวัตศิาสตรข์องอเมรกิาและมีรา้นคา้ถงึ 150 รา้นทีพ่รอ้มใหท้่านไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซือ้

ของ ทัง้สนิคา้แบรน์เนมของญี่ปุ่ น หรือ ของต่างชาต ิเช่น Prada , Burburry , Coach , 

Nike , Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

ออิอน มอลล ์(Aeon Mal) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

ภายในตกแต่งรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น 

จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้

แฟชัน่มากมาย เชน่ MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  

เทีย่วบนิที ่XJ 611 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] 

วนัที ่6 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : OSAKA KOBE NARA เจา้กวางนอ้ย 6D4N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

12 ม.ิย. – 17 ม.ิย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

19 ม.ิย. – 24 ม.ิย. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

26 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

03 ก.ค. – 08 ก.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

12 ก.ค. – 17 ก.ค. 2562 

วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

13 ก.ค. – 18 ก.ค. 2562 

วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

14 ก.ค. – 19 ก.ค. 2562 

วนัหยุดอาสาฬหบชูา) 
29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

17 ก.ค. – 22 ก.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

24 ก.ค. – 29 ก.ค. 2562 

  (วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 
29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 29,900 29,900 29,900 28,900 23,900 8,900 

08 ส.ค. – 13 ส.ค. 2562 

(วนัหยุดวนัแม)่ 
30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 8,900 

09 ส.ค. – 14 ส.ค. 2562 

(วนัหยุดวนัแม)่ 
31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 8,900 

10 ส.ค. – 15 ส.ค. 2562 

(วนัหยุดวนัแม)่ 
31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 8,900 

14 ส.ค. – 19 ส.ค. 2562 31,900 31,900 31,900 30,900 25,900 8,900 

21 ส.ค. – 26 ส.ค. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 30,900 30,900 30,900 29,900 24,900 8,900 

04 ก.ย. – 09 ก.ย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,900 8,900 

11 ก.ย. – 16 ก.ย. 2562 27,900 27,900 27,900 26,900 21,600 8,900 

18 ก.ย. – 23 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 8,900 

25 ก.ย. – 30 ก.ย. 2562 28,900 28,900 28,900 27,900 22,900 8,900 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) OSAKA KOBE NARA เจ้ากวางน้อย 6D 4N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]  

 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 
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 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  
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จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


