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โปรแกรมทวัรเ์ท่ียวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วนั กลบัมไดพ้กัอีก 1 วนัก่อนกลบัไปลุยงาน 

รวมสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยามา่-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ยา่นกิออน 

ตลาดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจิ-โอซากา้-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา 

วดัโทไดจิ-โอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยูคงั 

ท่ีพกัติดใกลร้ถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะชอ้ปป้ิง จะเท่ียวโกเบ เขา้ USJ      ย    

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทำ่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอำยไุม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยไุม่เกิน 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

 

รำคำทวัร์

ไม่รวมตัว๋ 

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

รำคำ INF (อำยตุ  ำ่กว่ำ2ปี) 8,000 บำท 

โอซำกำ้ เกียวโต นำรำ จกุๆๆ 6วนั 4คืน 

โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS 

เดินทำง 9-14 เมษำยน 2563 (สงกรำนต)์ 
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 โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง ค ำ่ โรงแรมที่พกั 

1 สนามบินสุวรรณภูม ิ    - 

2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ-

ปราสาทนิโจ-ยา่นกิออน 

   HOTEL&RESORTS NAGAHAMA 

หรือเทียบเท่า 

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

OSAKA SHINSAIBASHI 

หรือเทียบเท่า 

4 นารา-วดัโทไดจ-ิโอซากา้-ปราสาทโอซากา้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าไคยคูงั    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 สนำมบินดอนเมือง                 (-/-/-) 

21.00   คณะพรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบินTHAI AIRWAYS

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ท่าน 

วนัท่ีสอง   สนำมบินคนัไซ-เกียวโต-ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ-ศำลเจำ้ฟูชิมิอินำร-ิปรำสำทนิโจ-ยำ่นกิออน            (-/L/-) 

00.00   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG622 

07.30   ถึง สนำมบินคนัไซ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

 (กรุณำปรบัเวลำเป็นเวลำทอ้งถ่ิน เพ่ือควำมสะดวกในกำรนัดหมำย เวลำท่ีจะเร็วกว่ำไทย 2 ชม.) 

 ***ส ำคญัมำก!! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญำตใหน้ ำอำหำรสด จ  ำพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขำ้ประเทศ หำก

ฝ่ำฝืนมีโทษปรบัและจบั*** 

 น าท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมืองท่ีไดข้ึ้ นช่ือวา่เป็นเมืองท่ีรวบรวมศิลปะและ

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น วดัและศาลเจา้เก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเขา้ชม ป่ำไผ่อำรำชิยำม่ำ จุดท่องเท่ียวท่ี

มีช่ือเสียงมากท่ีสุดแหง่ ดว้ยบรรยากาศอนัสงบรม่รื่น และความงามอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแนวตน้ไผ่จ านวนมาก

ตลอดสองขา้งทาง ในช่วงวนัหยุดจะมีทั้งรา้นคา้และรา้นอาหารจ านวนมาก ท าใหบ้รรยากาศคึกคกั  

 พาท่านศักการะ ศำลเจำ้เทพอินำริ ท่ีคนไทยทั้งหลายชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิ้ งจอกเป็นศาล

เจา้ชินโต โดยศาลเจา้น้ีโด่งดงัเร่ืองประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหม่ืน

ตน้จนเป็นทางเดินไปทัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความ

อุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมกัจะมีจิ้ งจอกเป็นสตัวคู์่กาย 
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เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าทุกท่านชม ปรำสำทนิโจ จุดเด่นของปราสาทแห่งน้ี คือสรา้งขึ้ นจากวสัดุท่ีเป็นไมท้ั้งหมด ซ่ึงแตกต่างกับ

ปราสาทอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีฐานเป็นกอ้นหิน ภายในพ้ืนท่ีประกอบดว้ยป้อมปราการท่ีเรียงตัวเป็นวงแหวน

สองชั้น และมีสวนสไตลญ่ี์ปุ่นอยูห่ลายแหง่ภายในพ้ืนน้ีของปราสาท เร่ิมก่อสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1569 ตามบญัชา

ของโอดะ โนบุนางะ (Oda Nobunaga) ซ่ึงต่อมาโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ (Tokugawa Ieyasu) มีบญัชาใหส้รา้ง

ต่อจนเสร็จเพ่ือแสดงอ านาจทางการทหารของตน และใชเ้ป็นสถานท่ีวา่ราชการ 

 จากน้ันน าทุกท่านเดินเล่นท่ี ยำ่นกิออน ยา่นท่องเท่ียวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต ท่ีไม่ไดมี้เฉพาะแหล่งช็อป

ป้ิงและท่ีเท่ียวยามค า่คืนเท่าน้ัน แต่เสน่หข์องยา่นน้ีคือการผสมผสานความเป็นวฒันธรรมดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่น ท่ี

ส าคัญย่านน้ียงัเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวฮิตของเมือง  และไดเ้ห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น ้ าคาโมะ 

(Kamo River) อีกดว้ย 

เย็น อิสระอำหำรเย็นท่ียำ่นกิออน 

  
 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่ำ (เกียวโต) 

วนัท่ีสำม   ตลำดนิชิกิ-วดัทองคินคะคุจิ-โอซำกำ้-ชินไซบำชิ-โดทงโบริ                    (B/L/-) 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทุกท่านชม ตลำดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มีอายุหลายรอ้ยปี ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ตอนแรกเป็น

ตลาดขายส่งปลา ต่อมาจ าหน่ายสินคา้แบบปลีก และมีสินคา้มากขึ้ น รา้นคา้ในตลาดมีมากกว่า 100 รา้น 

ตลาดแห่งน้ีถือว่าเป็นครัวของเกียวโต เพราะมีอาหารสด อาหารทะเล ผลไม ้และ ของกินอ่ืนๆ ขายเป็น

จ านวนมาก พ้ืนท่ีของตลาดนิชิกิ จะมีลักษณะยาวขนานไปกับถนนชิโจ ยาวเป็นระยะทางประมาณ 400 

เมตร มีรา้นคา้เป็นอาคาร 2 ชั้น อยูท่างดา้นซา้ยและขวาของทางเดิน  
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 จากน้ันน าทุกท่านไปยงั วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยูใ่นเมืองเกียวโต ซ่ึงในอดีตท่ีน่ีไม่ใช่

วดั หากแต่เป็นบา้นพกัตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงไดข้ายบา้นหลงัน้ีใหก้บัโชกุนอา

ชิคางะ ซ่ึงเป็นโชกุนคนเดียวกบัในการตู์นเร่ืองอิคคิวซงั เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพ านัก จนกระทัง่ท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้

เปล่ียนเป็นวดัเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีเป็นแค่แบบจ าลองจากของเก่าท่ีถูกไฟไหม้

เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว มีรูปป้ันนกฟีนิกซ์บนยอด และมีล าธาร

โดยรอบตวัอาคาร 

  
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

  น าท่านเดินทางกลบัโอซำกำ้ หลงัจากน้ัน อิสระชอ้ปป้ิงยา่น ชินไซบำชิ+โดทงโบริ บริเวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่ง

น้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองส าอางค์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนด์ทั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara 

H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ นอกจากน้ันท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัป้ายกูลิโกะไดอี้กดว้ย  

  
 

เย็น อิสระอำหำรเย็นท่ียำ่นโดทงโบริ 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ี   นำรำ-วดัโทไดจิ-โอซำกำ้-ปรำสำทโอซำกำ้-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำไคยูคงั             (B/L/D)  

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าทุกท่านเดินทางไปยงันำรำ เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคคนัไซ โดยมีเมืองหลวงของจงัหวดัอนัมีช่ือเดียวกนั ใน

อดีตท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 1,300 ปีก่อน น าทุกท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวดัพุทธท่ี

ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญ่ีปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซ่ึงเป็นอาคารไมท่ี้ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาด

ใหญ ่โดยบนัทึกในอดีตไดร้ะบุวา่ มีคนมาช่วยสรา้งพระพุทธรูปและหอท่ีประดิษฐานมากกวา่ 2,600,000 คน 
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ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลงัจากเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผ่นดินไหวจนมีผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก ก็ไดย้า้ยสถานท่ีสรา้ง

มายงัเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากน้ี วดัแห่งน้ียงัเป็นศูนยก์ลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และ

ไดร้บัการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย 

  
 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดินทางกลบัโอซำกำ้ เดินทางสู่ ปรำสำทโอซำกำ้ ดา้นนอก ถูกสรา้งขึ้ นในปี 1583 แทนท่ีวดัอิชิยาม่า

ฮอนกนัจิ ซ่ึงไดถู้กท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนท่ีจะสรา้งปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเด

โยชิ ผู ้สรา้งปราสาทตั้งใจท่ีจะใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน 

ภายหลงัการสรา้งเสร็จก็ไดก้ลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะน้ันแต่หลงัจากท่ีท่านฮิเดโยชิเสียชีวิต

ลงไม่ก่ีปี ปราสาทไดถู้กโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และได้มีการสรา้งปราสาทขึ้ นมาใหม่อีกครั้งใน

ปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผ่าและไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลังก็ไดมี้การซ่อมแซมทั้ง

ภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบันได้มีการสรา้งลิฟท์เพ่ือใหส้ามารถขึ้ นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์

ดา้นบนไดง้่ายขึ้ น ตัวปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้า และสวนนิชิโนมารุ ถา้ใครมีเวลา

แนะน าใหเ้ดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศรม่รื่นเยน็สบาย  

 จากน้ันน าทุกท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำไคยูคงั เป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่นและมีขนาดใหญ่

เป็นอนัดับตน้ ๆ ของโลก ตั้งอยู่ท่ีเท็มโปซังฮาเบอวิลเลจในเมืองโอซากา้ ทางพิพิธภัณฑ์น้ีรวบรวมปลาสตัวน์ ้ า

จากทัว่ทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมู่เกาะแปซิฟิคไวอ้ย่างครบครนั มีแทงกน์ ้าขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร สรา้ง

รองรบัใหบ้รรดาสตัวน์ ้าหลากหลายสายพนัธุอ์ยูอ่ยา่งอิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีคือ ถ ้าทะเล วงแหวน

ไฟและวงแหวนแหง่ชีวติ มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยีย่มชมความอลงัการของพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้าแหง่น้ี  

  

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร  พิเศษ!!! ชำบู ชำบู 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ 
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วนัท่ีหำ้     อิสระท่องเท่ียว FREE DAY เต็มวนั หรือเลือกซ้ือ OPTION ยูนิเวอรแ์ซลเจแปน                (B/-/-) 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

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

 ถือวา่เป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอสท่ี์เปิดตัวอยา่งยิ่งใหญ่อลงัการในปี 2001 แต่ไม่

ธรรมดาดว้ยความใหญ่โตแต่โซนอยา่งๆ น่าดึงดูดใจคนจ านวนมาก จนเรียกไดว้า่เป็นสวนสนุกท่ีเป็นท่ีนิยมมาก

ท่ีสุด โดยสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน 

 1. New York 

 มีการจ าลองเป็นเมืองนิวยอรก์ท่ีเป็นฉากของภาพยนตรด์งัหลายๆเร่ืองอยา่ง spider Man ท่ีจะมีเคร่ืองเล่นเด่นๆ

ช่ือวา่ Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่าน้ัน ท่ีน่ียงัมีโรงภาพยนตร ์3 มิติท่ีจะท าใหเ้ด็กๆฟินกบัความเก่ง

ของสไปเดอรแ์มนกนัเต็มๆ อินกนัจนเหมือนไดห้ลุดเขา้มาในหนังทีเดียว 

 2. Hollywood 

 โซนน้ีถือว่าครบเคร่ืองเร่ืองฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไวท่ี้โซนน้ี เคร่ืองเล่นโดนๆก็มีใหไ้ดห้วาดเสียว

กนัอยา่ง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสมัผัสประสบการณ์ดูภาพยนตรท่ี์น่ีก็มีโรงภาพยนตร์

แบบ 4 มิติ ท่ีไดส้มัผสัแบบครบทุกประสาทสมัผสัท่ีเต็มรูปแบบมาตรฐานระดบัโลก 

 3. Jurassic Park 

 ใครท่ีเคยดู Jurassic Park คงอดไม่ไดท่ี้อยากจะเขา้มาโลกท่ีมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนัง 

รบัรองว่ามาโซนน้ีจุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสารม์าเต็มทั้งกินพืชกินเน้ือ แถมยงัสามารถต่ืนเตน้ไปกับการ

ล่องเรือหนีไดโนเสารท่ี์สุดจะหวาดเสียวดว้ยการด่ิงจากความสูง 25 เมตร  

 

 4. Minion Park 

 โซนใหม่ท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปในเดือนเมษายน 2017ท่ีผ่านมา โดยมาแทนท่ีโซนของ Back To The Future นับเป็น

โซนท่ีเรียกเสียงกร๊ีดกรา๊ดทั้งกบัเด็กและผูใ้หญ่อยา่งมาก ดว้ยความน่ารกัของเจา้มินเน่ียนสีเหลืองตัวป่วนท่ีชอบ

มากท่ีสุดก็น่าจะเป็นบา้นมินเน่ียนท่ีเหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีใหเ้ล่นสนุกกนัตลอดทาง  

 5. Universal Wonderland 

 เรียกไดเ้ลยวา่เป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะไดร้วมเอาคารเ์รกเตอรก์ารตู์นสุดปังมาไวร้วมกนัไม่วา่

จะเป็น เจา้เหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุน่การตู์นจาก Sesame Street และเจา้หมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเคร่ือง

เล่นน่ีเหมือนออกมาใหเ้ด็กๆโดยเฉพาะน่ารกัแบบขั้นสุด ถา้เดินแลว้เหน่ือยก็ยงัมีรา้นอาหาร รา้นของกินเล่นให้

ไดนั้ง่ชิลกินกนัเพลินๆ   
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 6. Lagoon 

 ถา้ช่วงเด็กๆเคยดูการตู์นหรือนิทานปีเตอรแ์พนแลว้อยากเห็นวา่ของจริงจะเป็นยงัไง มาโซนน้ีเลยค่ะไม่ผิดหวงั

แน่ๆ แถมยงัจะไดดู้โชวอ์นัน่าต่ืนตาต่ืนใจของปีเตอรแ์พนและผองเพ่ือนกนัใหเ้พลินๆอีก 

 7. Water World 

 คนท่ีเคยดูภาพยนตรเ์ร่ือง Water worldเช่ือเลยวา่ยงัคงจดจ าคามมนัสท์ะลุปรอทของหนังไดดี้ แมจ้ะผ่านมานาน

แลว้หากก็ยงัเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงโซนน้ีมีโชวดุ์ เด็ด เผ็ด มันส์ท่ีสนุกไม่แพ้ใน

หนังเลยล่ะค่ะ รบัรองฉากแอ็กชัน่ของท่ีน่ีดีงามจริงๆนะเออ 

 8. Amity Village (Jaws) 

 เป็นโซนท่ีจ าลองทอ้งทะเลตามเร่ือง Jaws ใหผู้เ้ล่นไดล้่องเรือผ่านฉลามตัวยกัษ์ท่ีโผล่มาทีใจหายวา๊บๆ ถึงจะ

เปียกไปซกันิดแต่แค่มีเส้ือกนัฝนก็สบายหายหว่งพรอ้มมนัสไ์ปไดแ้ลว้ 

 9. The wizarding World Harry Potter 

 โซนยอดนิยมท่ีหลายคนใฝ่ฝันถึงวา่ครั้งหน่ึงตอ้งมาใหไ้ด ้แน่นอนวา่เหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮร่ี พอทเตอรต์อ้ง

รอ้งวา้วไปตลอดทาง แต่ละจุดน่ีจองลองเอามาจากหนังไดส้มจริงมากๆ เดินหลงเขา้มาไม่มีทางหลุดไปไหน

ง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส ์ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟท่ีปราสาทดว้ย 

ท่ีส าคญัมีการเอาเทคโนโลยลี ้าๆ มาใส่เพ่ือความตระการตา หน้าจอภาพคมชดัแบบ 4k  

 อิสระอำหำรเท่ียงและเย็น เพ่ือใหท้่ำนมีเวลำเต็มท่ี 

 น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหก     สนำมบินคนัไซ–สนำมบินสุวรรณภูมิ               (B/-/-) 

07.00  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินคนัไซ กรุณำตรวจเช็คสมัภำระใหเ้รียบรอ้ย 

11.45 ออกเดินทางจาก สนำมบินคนัไซ โดย สำยกำรบิน THAI AIRWAYS เท่ียวบินท่ี TG623 

15.35 ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจ  

 

 

รำยละเอียดไฟลท์บิน 

 TG622 BKK-KIX 23.59-07.30+1 

TG623 KIX-BKK 11.45-15.35 

น ้ำหนักกระเป๋ำโหลด 30 กิโลกรมั ถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมั 

บริษัทจะแจง้ไฟลท์และเวลำท่ีแน่นอนอีกครั้งก่อนกำรเดินทำง 7 วนั 

หำกลกูคำ้เดินทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเครื่องบินภำยในประเทศ 

*** กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท่ีก่อนท ำกำรจองตัว๋เครื่องบิน *** 
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เง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร 

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่ำนข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ำกรุป๊มีกำรคอนเฟิรม์

เดินทำงก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

กำรช ำระค่ำบริกำร 

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

เป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือ

ยกเลิกการเดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ 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 าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอน

การผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่น ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคน

เขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ

สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน** 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ

จดัเป็นเตียงเสริมแทน, 

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพ่ิมความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและ

เท่ียวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททวัรอี์กครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้ำหนักกระเป๋ำ ส ำหรบัโหลด 30 กิโลกรมั กระเป๋ำถือข้ึนเครื่อง 7 กิโลกรมัตอ่ท่ำน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์ค่าชมภาพยนตรพิ์เศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้

เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในกำรท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวควรทิปแก่มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน+คนขับรถและหัวหนำ้ทัวรท่ี์คอย

บริกำรเรำโดยประมำณ 5,000 เยน ตอ่ทริป 

ค่ำทิปมคัคุเทศกไ์ทย ข้ึนอยูก่บัควำมพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กท่ำน 
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หมำยเหต ุ: 

- รายการ และราคาส าหรบัผูร้ว่มเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลบัพรอ้มคณะ 

- รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

- ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

- บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรบักระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน 

ระหวา่งการเดินทาง 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางมิไดร้บัอนุญาต ให้

เดินทางเขา้ หรือออกนอกประเทศ อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ดว้ยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าชา้ การ

เปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภยัธรรมชาติ 

อนันอกเหนือจากความควบคุม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ใชบ้ริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ

สมคัรใจของผูเ้ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพรอ้มคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเวลา 

การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้ นได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

- บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย หรือ

จากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม

โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

- บริษัทฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถรว่มทวัรทุ์กวนั แค่

สมคัรมาร่วมทัวรเ์พียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวรใ์นบาง

วนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD (ก่อนซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือ

ทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

- เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุน้อยกวา่ 11 ปี 

- หนังสือเดินทางจะตอ้งมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

 *.*.* น ้าหนักกระเป๋าโหลดคนละ 30 กิโลกรมั*.*.*กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 
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