
 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรเ์ท่ียวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วนั กลบัมไดพ้กัอีก 1 วนัก่อนกลบัไปลุยงาน 

รวมสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน 

ตลาดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจิ-โอซากา้-ชินไซบาช-ิโดทงโบริ-นารา 

วดัโทไดจิ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยูคงั 

ท่ีพกัติดใกลร้ถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะชอ้ปป้ิง จะเท่ียวโกเบ เขา้ USJ ก็สบายจา้ 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 

รำคำทวัร์

ไม่รวมตัว๋ 

9-14 เมษำยน 2563 54,900 54,900 53,900 8,000 29,900 

รำคำ INF (อำยุต  ำ่กว่ำ2ปี) 8,000 บำท 

โอซำกำ้ เกียวโต นำรำ จุกๆๆ 6วนั 4คืน 

โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS 

เดินทำง 9-14 เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

 โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เท่ียง ค ำ่ โรงแรมท่ีพกั 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ    - 

2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-

ปราสาทนิโจ-ยา่นกิออน 

   HOTEL&RESORTS NAGAHAMA 

หรือเทียบเท่า 

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

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

4 นารา-วดัโทไดจิ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยูคงั    BEST WESTERN HOTEL FINO 

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

5 อิสระท่องเท่ียว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยูนิเวอรแ์ซล

เจแปน       

   BEST WESTERN HOTEL FINO 

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

6 สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ     

วนัแรก     กรุงเทพฯ สนำมบินดอนเมือง                 (-/-/-) 

21.00   คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินTHAI AIRWAYS

เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ท่าน 

วนัที่สอง   สนำมบินคนัไซ-เกียวโต-ป่ำไผ่อำรำชิยำมำ่-ศำลเจำ้ฟูชิมิอินำริ-ปรำสำทนิโจ-ยำ่นกิออน            (-/L/-) 

00.00   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG622 

07.30   ถึง สนำมบินคนัไซ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 (กรุณำปรบัเวลำเป็นเวลำทอ้งถ่ิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรนดัหมำย เวลำที่จะเร็วกว่ำไทย 2 ชม.) 

 ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ  ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผัก ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก

ฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 

 น าท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมอืงหลวงของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเมืองที่ไดข้ึ้ นชื่อวา่เป็นเมืองที่รวบรวมศิลปะและ

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่ น วดัและศาลเจา้เก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเขา้ชม ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ จุดท่องเที่ยวที่

มชีื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ดว้ยบรรยากาศอนัสงบร่มรื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวตน้ไผ่จ านวนมาก

ตลอดสองขา้งทาง ในช่วงวนัหยุดจะมทีั้งรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมาก ท าใหบ้รรยากาศคึกคกั  

 พาท่านศักการะ ศำลเจำ้เทพอินำริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้ งจอกเป็นศาล

เจา้ชินโต โดยศาลเจา้น้ีโด่งดงัเรื่องประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกนัขา้งหลังศาลเจา้จ านวนหลายหมื่น

ตน้จนเป็นทางเดินไปทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกันวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมจีิ้ งจอกเป็นสตัวคู่์กาย 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทุกท่านชม ปรำสำทนิโจ จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ี คือสรา้งขึ้ นจากวสัดุที่เป็นไมท้ั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับ

ปราสาทอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่ นที่มฐีานเป็นกอ้นหิน ภายในพ้ืนที่ประกอบดว้ยป้อมปราการที่เรียงตวัเป็นวงแหวน

สองชั้น และมสีวนสไตล์ญ่ีปุ่ นอยู่หลายแห่งภายในพ้ืนน้ีของปราสาท เริ่มก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1569 ตามบญัชา

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

ต่อจนเสร็จเพื่อแสดงอ านาจทางการทหารของตน และใชเ้ป็นสถานที่วา่ราชการ 

 จากน้ันน าทุกท่านเดินเล่นที่ ย่ำนกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมอืงเกียวโต ที่ไม่ไดม้เีฉพาะแหล่งช็อป

ป้ิงและที่เที่ยวยามค า่คืนเท่าน้ัน แต่เสน่หข์องย่านน้ีคือการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่ น ที่

ส าคัญย่านน้ียังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวฮิตของเมือง  และได้เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น ้ าคาโมะ 

(Kamo River) อีกดว้ย 

เย็น อิสระอำหำรเย็นที่ยำ่นกิออน 

  
 น ำทำ่นเขำ้สู่ทีพ่กั HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเทำ่ (เกียวโต) 

วนัที่สำม   ตลำดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจ-ิโอซำกำ้-ชินไซบำชิ-โดทงโบร ิ                   (B/L/-) 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทุกท่านชม ตลำดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มอีายุหลายรอ้ยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็น

ตลาดขายส่งปลา ต่อมาจ าหน่ายสินคา้แบบปลีก และมีสินคา้มากขึ้ น รา้นคา้ในตลาดมีมากกว่า 100 รา้น 

ตลาดแห่งน้ีถือว่าเป็นครัวของเกียวโต เพราะมีอาหารสด อาหารทะเล ผลไม ้และ ของกินอื่นๆ ขายเป็น

จ านวนมาก พ้ืนที่ของตลาดนิชิกิ จะมีลักษณะยาวขนานไปกับถนนชิโจ ยาวเป็นระยะทางประมาณ 400 

เมตร มรีา้นคา้เป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางดา้นซา้ยและขวาของทางเดิน  

 จากน้ันน าทุกท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมอืงเกียวโต ซึ่งในอดีตที่น่ีไม่ใช่

วดั หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จงึไดข้ายบา้นหลังน้ีใหก้บัโชกุนอา



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

ชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกบัในการตู์นเรื่องอิคคิวซงั เพ่ือใชเ้ป็นที่พ านัก จนกระทัง่ท่านโชกุนเสียชีวิตจงึได้

เปล่ียนเป็นวัดเซนโดยผูเ้ป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันน้ีเป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้

เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตวัเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว มีรูปป้ันนกฟีนิกซบ์นยอด และมีล าธาร

โดยรอบตวัอาคาร 

  
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  น าท่านเดินทางกลับโอซำกำ้ หลังจากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงย่าน ชินไซบำชิ+โดทงโบริ บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

น้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื่องส าอางค์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัป้ายกูลิโกะไดอ้ีกดว้ย  

  
 

เย็น อิสระอำหำรเย็นที่ยำ่นโดทงโบร ิ

 น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเทำ่ 

วนัที่ส่ี   นำรำ-วดัโทไดจิ-โอซำกำ้-ปรำสำทโอซำกำ้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำไคยคูงั             (B/L/D)  

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางไปยงันำรำ เป็นจงัหวดัที่ตั้งอยู่ในภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอันมีชื่อเดียวกัน ใน

อดีตที่น่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่ นเมื่อ 1,300 ปีก่อน น าทุกท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวดัพุทธที่

ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่ น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไมท้ี่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาด

ใหญ่ โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุวา่ มีคนมาช่วยสรา้งพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน 

ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานที่สรา้ง

มายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ี วดัแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และ

ไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

  
 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดินทางกลับโอซำกำ้ เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้ ดา้นนอก ถูกสรา้งขึ้ นในปี 1583 แทนที่วดัอิชิยาม่า

ฮอนกนัจิ ซึ่งไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเด

โยชิ ผู ้สรา้งปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่ นภายใต้การปกครองของท่าน 

ภายหลังการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่ นในขณะน้ันแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิต

ลงไม่กี่ปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มกีารสรา้งปราสาทขึ้ นมาใหมอ่ีกครั้งใน

ปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ไดม้ีการซ่อมแซมทั้ง

ภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบันไดม้ีการสรา้งลิฟท์เพ่ือให้สามารถขึ้ นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์

ดา้นบนไดง่้ายขึ้ น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ ถา้ใครมีเวลา

แนะน าใหเ้ดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย  

 จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำไคยูคงั เป็นพิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้ าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่ นและมขีนาดใหญ่

เป็นอันดับตน้ ๆ ของโลก ตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮาเบอวิลเลจในเมืองโอซากา้ ทางพิพิธภัณฑ์น้ีรวบรวมปลาสัตวน์ ้ า

จากทัว่ทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมูเ่กาะแปซิฟิคไวอ้ย่างครบครนั มแีทงก์น ้ าขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร สรา้ง

รองรับใหบ้รรดาสตัวน์ ้ าหลากหลายสายพนัธุอ์ยู่อย่างอิสระ ไฮไลตภ์ายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ ถ ้าทะเล วงแหวน

ไฟและวงแหวนแห่งชีวติ มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าแห่งน้ี  

  

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  พิเศษ!!! ชำบู ชำบู 

 น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเทำ่ 

 

 

 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

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

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 OPTION A : เลือกซ้ือบตัร UNIVERSAL JAPAN ช ำระเพ่ิมทำ่นละ 2,300 บำท (รำคำน้ีไม่รวมค่ำเดินทำง) 

 ถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่

ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆ น่าดึงดูดใจคนจ านวนมาก จนเรียกไดว้า่เป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สุด โดยสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน 

 1. New York 

 มกีารจ าลองเป็นเมอืงนิวยอรก์ที่เป็นฉากของภาพยนตรด์งัหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆ

ชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่าน้ัน ที่น่ียังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะท าใหเ้ด็กๆฟินกับความเก่ง

ของสไปเดอรแ์มนกนัเต็มๆ อินกนัจนเหมอืนไดห้ลุดเขา้มาในหนังทีเดียว 

 2. Hollywood 

 โซนน้ีถือวา่ครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท้ี่โซนน้ี เครื่องเล่นโดนๆก็มีใหไ้ดห้วาดเสียว

กันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่น่ีก็มีโรงภาพยนตร์

แบบ 4 มติิ ที่ไดส้มัผสัแบบครบทุกประสาทสมัผสัที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 

 3. Jurassic Park 

 ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเขา้มาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนัง 

รับรองว่ามาโซนน้ีจุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยังสามารถต่ืนเตน้ไปกับการ

ล่องเรือหนีไดโนเสารท์ี่สุดจะหวาดเสียวดว้ยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร  

 

 4. Minion Park 

 โซนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนเมษายน 2017ที่ผ่านมา โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็น

โซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกบัเด็กและผูใ้หญ่อย่างมาก ดว้ยความน่ารักของเจา้มนิเน่ียนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบ

มากที่สุดก็น่าจะเป็นบา้นมนิเน่ียนที่เหมอืนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มใีหเ้ล่นสนุกกนัตลอดทาง  

 5. Universal Wonderland 

 เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะไดร้วมเอาคาร์เรกเตอรก์าร์ตูนสุดปังมาไวร้วมกนัไม่ว่า

จะเป็น เจา้เหมยีวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการตู์นจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่อง

เล่นน่ีเหมอืนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารกัแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมรีา้นอาหาร รา้นของกินเล่นให้

ไดนั้ง่ชิลกินกนัเพลินๆ  

  



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

 6. Lagoon 

 ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอรแ์พนแลว้อยากเห็นวา่ของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่ผิดหวงั

แน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอรแ์พนและผองเพื่อนกนัใหเ้พลินๆอีก 

 7. Water World 

 คนที่เคยดูภาพยนตรเ์รื่อง Water worldเชื่อเลยวา่ยังคงจดจ าคามมนัสท์ะลุปรอทของหนังไดดี้ แมจ้ะผ่านมานาน

แลว้หากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ ใน

หนังเลยล่ะค่ะ รบัรองฉากแอ็กชัน่ของที่น่ีดีงามจริงๆนะเออ 

 8. Amity Village (Jaws) 

 เป็นโซนที่จ าลองทอ้งทะเลตามเรื่อง Jaws ใหผู้เ้ล่นไดล่้องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะ

เปียกไปซกันิดแต่แค่มเีส้ือกนัฝนก็สบายหายห่วงพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

 9. The wizarding World Harry Potter 

 โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหน่ึงตอ้งมาใหไ้ด ้แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ตอ้ง

รอ้งวา้วไปตลอดทาง แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มีทางหลุดไปไหน

ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส ์ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมกีารเปิดไฟที่ปราสาทดว้ย 

ที่ส าคญัมกีารเอาเทคโนโลยีล ้าๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชดัแบบ 4k  

 อิสระอำหำรเที่ยงและเย็น เพ่ือใหท้ำ่นมีเวลำเต็มที่ 

 น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรอืเทียบเทำ่ 

วนัที่หก     สนำมบินคนัไซ–สนำมบินสุวรรณภมิู               (B/-/-) 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ กรุณำตรวจเช็คสมัภำระใหเ้รียบรอ้ย 

11.45 ออกเดินทางจาก สนำมบินคนัไซ โดย สำยกำรบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบนิที่ TG623 

15.35 ถึงสนำมบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

 

 

รำยละเอียดไฟลท์บิน 

 TG622 BKK-KIX 23.59-07.30+1 

TG623 KIX-BKK 11.45-15.35 

น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 30 กิโลกรมั ถือขึ้ นเครือ่ง 7 กิโลกรมั 

บรษิัทจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอีกครั้งก่อนกำรเดินทำง 7 วนั 

หำกลูกคำ้เดินทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครือ่งบินภำยในประเทศ 

*** กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ที่ก่อนท ำกำรจองตัว๋เครือ่งบิน *** 

 

 

 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 25 ทำ่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีที่ลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุป๊มีกำรคอนเฟิรม์

เดินทำงก่อนทุกครัง้ มิฉะนั้นทำงบริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

กำรช ำระคำ่บริกำร 

- การจองครั้งแรก มัดจ  ำท่ำนละ 15,000 บำท  ภายใน 2 วนัหลังการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั หาก

เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไมช่ าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วนั หกัเงินมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่าน้ัน ไมส่นับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาของเจา้หน้าที่เท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคน

เขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

**เมือ่ท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน** 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเชื้ อเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไวใ้นโปรแกรม 

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

จดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมคีวามประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและ

เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัร์อีกครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้ำหนกักระเป๋ำ ส ำหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋ำถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมัตอ่ทำ่น 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามนิิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมที่สัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกำรท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขับรถและหัวหนำ้ทัวรท์ี่คอย

บริกำรเรำโดยประมำณ 5,000 เยน ตอ่ทริป 

ค่ำทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทำ่น 

หมำยเหตุ : 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้่วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่กบัสายการบิน และโรงแรมที่

พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไมว่่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินไมว่่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมใ่ชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไมเ่ดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไมป่รากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 



 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG) 

 

 

 

 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร ลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทัวร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบาง

วนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพ่ือ

ทางผูจ้ดัจะไดค้ิดค่าบริการที่เหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท้ี่มอีายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมอีายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้ าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*กระเป๋าถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 


