
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JXJ29SNOWFALL IN OSAKA 
เที่ยวญ่ีปุ่น... โอซะก้ะโกเบ เกียวโตนะระ6วัน4คืน 

พัก ออนเซ็น 1คืน ย่ะนช้อปปิ๊ งชินไซบะช/ินัมบฯ/โดทงโบริ2คืน แลฯย่ะนคันไซ 1 คืนพิเศษ!! บุฟเฟต่์ยะกินิก ุ
 

อิสรฯท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan(USJ)เต็มวัน!!ตฯลุยหิมฯที่ Rokko Snow Park  
เช็คอิน ประสะทโอซะก้ะ ศะลเจ้ะฟูชิมิอินะริ ศะลเจ้ะเฮอัน วัดน ๊ะใสคิโยมิสุวัดโทไดจิ ชมวิวทีK่obe Harborland 

ถ่ะยรูปกับมุมยอดฮิต ป๋ะยกูลิโกฯช้อปป๊ิงแบบจุใจ ย่ะนชินไซบะชิ, Duty free, เอะท์เล็ทแลฯอีกมะกมะย 
แช่ออนเซ็น ''คินเซน'' เป็นน ๊ะแร่ข๊ืนช่ือที่หะยะกที่สุดในโลกแลฯ เปิดปรฯสบกะร์ณเรียนรู้ พิธีชงชะแบบญี่ปุ่น 

 

เดินทะงโดยสะยกะรบิน AirAsia X (XJ)น ๊ะหนักสัมภะรฯโหลดใต้ท้องเคร่ือง20Kg. + Carry on 7Kg. 
 

วันเดินทะง ระคะผู้ใหญ่  
(บะท) 

ระคะเด็ก 
(บะท) 

พักเดี่ยว/เดินทะง 
ท่ะนเดียว เพ่ิม (บะท) 

ที่นั่ง หมะยเหตุ 

17-22 มกระคม 66 33,888  
 
 
 

ไม่มีระคะเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2ปึ  

6,000 บะท) 

 
 
 
 
 

7,500 

31  

24-29 มกระคม 66 33,888 31  

31 มกระคม – 
05 กุมภะพันธ์ 66 

33,888 31  

07-12 กุมภะพันธ์ 66 33,888 31  

14-19 กุมภะพันธ์ 66 33,888 31  

21-26 กุมภะพันธ์ 66 33,888 31  

28 กุมภะพันธ์ – 
05 มีนะคม 66 

33,888 31  



 FLIGHT:  
DEPARTURE: XJ612  BKK-KIX 00.55-08.40   
RETURN: XJ613  KIX-BKK 09.50-13.50 
 

 
 
 

21.30น. พร้อมกันที่ ณ ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูมิ อะคะรผู้โดยสะรรฯหว่ะงปรฯเทศขะออกชั๊น 4 เคะน์เตอร์สะยกะรบิน AIR ASIA 
X (XJ)มีเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯคอยอ ะนวยควะมสฯดวกด้ะนเอกสะรแลฯติดแท็คกรฯเป๋ะ 

 
 

 

00.55น.    ออกเดินทะงออกสู่ ปรฯเทศญี่ปุ่นโดยสะยกะรบินAIR ASIA X (XJ)เที่ยวบินที่  XJ612 
    (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบนเคร่ืองมีจ าหน่าย) 
08.40 น.     เดินทะงถืง ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติคันไซ ปรฯเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา 

ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  น ะท่ะนผ่ะนพิธีตรวจคนเข้ะเมืองแลฯศุลกะกร ส ะคัญ!!! 
ปรฯเทศญี่ปุ่นไม่อนุญะตให้น ะอะหะรสด จ ะพวก เนื๊อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้ะปรฯเทศ หะกฝ่ะฝืนจฯมีโทษจับแลฯปรับ 

   พะทุกท่ะนเดินทะงสู่โอซะก้ะ Osaka เป็นเมืองที่มีขนะด 
               เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 แลฯมีปรฯชะกรมะกเป็นอันดับ 3    

ของปรฯเทศ พะทุกท่ะน ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะกับ ประสะทโอ  ซะก้ะ 
Osaka Castle ประสะทเก่ะแก่ของญี่ปุ่นถูกสร้ะงขื๊นในช่วง
คร่ืงหลังของศตวรรษที่ 16 เพ่ือเป็นที่พ ะนักของโทโยโทมิ ฮิเด
โยชิ ผู้รวมญ่ีปุ่นให้เป็นหนื่งเดียวในสมัยนั๊น ใช้เวละต๊ังแต่เร่ิม
ก่อสร้ะงจนถืงเสร็จสมบูรณ์ยะวนะนกว่ะ 16 ปึ เป็นประสะท
ขนะดใหญ่ที่กละยเป็นหนื่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
ประสะทโอซะก้ะก็ยังคงได้รับกะรดูแลให้อยู่ในสภะพที่น่ะเกรง
ขะมแลฯย่ิงใหญ่ จนนับว่ะเป็นหนื่งในสะมประสะทที่มีช่ือเสียงที่สุดในญ่ีปุ่น(ค่ะทัวร์ไม่รวมค่ะเข้ะประสะท) 

เที่ยง  รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง(มื๊อที่1) บุฟเฟต่ป๊ิ์งย่ะง Yakiniku 
จะกนั๊นพะทุกท่ะนตฯลุยหิมฯที่ Rokko Snow Park เปิด  
ให้บริกะรทุกปึตั๊งแต่เดือนพฤศจิกะยนถืงมีนะคม อยู่ใกล้กับโอ
ซะก้ะแลฯโกเบ เพลิดเพลินกับกะรเล่นสกีแลฯสโนว์บอร์ด มีพ๊ืนที่
ส ะหรับเล่นหิมฯโดยเฉพะฯ แลฯไม่ต้องกังวลหะกพะเด็กๆมะด้วย 
ที่นี๊มี “สโนว์แลนด์” แบ่งออกเป็นสองส่วน พ๊ืนที่หนื่งส ะหรับ
เลื่อนหิมฯแลฯอีกส่วนส ะหรับเล่นหิมฯ เป็นเนินเขะ เล็กๆเด็กๆจืง
สะมะรถเล่นสกีคนเดียว หะกท่ะนไม่ได้เตรียมควะมพร้อมหรือ
อุปกรณ์มะ ที่นี๊ยังมีร้ะนค้ะคอยให้บริกะร อุปกรณ์ เคร่ืองแต่ง
กะย มีของส ะหรับเล่นหิมฯ ให้เด็กๆ แลฯยังมีโซนร้ะนอะหะรใน
บริเวณนั๊นอีกมะกมะย (ค่ะทัวร์รวมค่ะเข้ะ Rokko Snow park แลฯ Sled 1 อันต่อ 2 ท่ะน ไม่รวมค่ะอุปกรณ์อื่นๆของเล่น 
หรือค่ะเข้ะในโซนต่ะงๆ )จะกนั๊นพะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เมืองโกเบ Kobe แลฯ อิสรฯช้อปป๊ิงที่Kobe Harbor land คือย่ะน
ท่องเที่ยวติดท่ะเรือที่ตั๊งอยู่รฯหว่ะงสถะนีรถไฟ JR Kobe แลฯบริเวณท่ะเรือโกเบที่เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งช้อปป๊ิงอย่ะง
มะกมะย เช่นUmie แลฯ MOSAIC, พิพิธภัณฑ์เด็กอังปังแมน โกเบภะยในมีร้ะนค้ะเล็กๆขะยเส๊ือผ้ะ แลฯศูนย์รวมควะม
บันเทิงอื่นๆ อีกหละยหละย  ถือเป็นอีกหนื่งแหล่งช้อปป๊ิงริมน ๊ะ รวมไปถืงจุดชมวิวที่เระสะมะรถชมควะมงดงะมจะก
ทิวทัศน์ของเมืองโกเบแลฯสัมผัสควะมโรแมนติกของเมืองนี๊ แลฯสะมะรถมองเห็น โกเบ พอร์ท ทะวเวอร์ ( Kobe Port 
Tower) ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันได้อีกด้วยอิสรฯให้ท่ะนช้อปป๊ิง หรือเดินเล่นชมสถะปัตยกรรมที่น่ะสนใจหละยแห่ง ไม่
ว่ะจฯเป็น Harbor Walk พ๊ืนที่เดินเล่นชมวิวกินลมทฯเล ทะงเดินไม้ที่ทอดยะวอยู่รฯหว่ะง Signal Tower แลฯบริเวณ 

วันที่สอง         ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูม–ิท่ะอะกะศยะนนะนะชะติคันไซ–โอซะก้ะ –ประสะทโอซะก้ะ - Rokko Snow Park –  
เมืองโกเบ - Kobe Harbor land        อะหะรเที่ยง , เย็น 

วันที่หนื่ง          ท่ะอะกะศยะนสุวรรณภูม ิ

นิทรรศกะร Nabana No Sato Winter Illumination                                                                   



Brick Warehouses โกดังอันสวยงะมสไตล์วินเทจที่ถูกสร้ะงขื๊นตั๊งแต่ในศตวรรษ 18 หรือ Love’s Post Box ตู้
ไปรษณีย์แห่งรักอันเป็นที่นิยมในกะรส่งจดหมะยรัก ถือเป็นจุดถ่ะยรูปหวะนๆของเหล่ะคู่รัก 

เย็น     รับปรฯทะนอะหะรเย็น (มื๊อที่2) 
ที่พัก :Kobe Hotel Fruit Flower Onsen 3* หรือรฯดับ
ใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้ง
พร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง หลังอะหะรไม่ควรพละด
ปรฯสบกะรณ์ สัมผัสวัฒนธรรม กะรอะบน ๊ะแร่ออนเซ็น 
(Onsen) น ๊ะแร่ในสไตล์ญ่ีปุ่นให้ท่ะนได้พักผ่อนอย่ะงเต็มอิ่ม 
ซ่ืงชะวญ่ีปุ่นเช่ือว่ะน ๊ะแร่ธรรมชะตินี๊มีส่วนช่วยเร่ือง รฯบบกะร
หมุนเวียนของเลือดดีข๊ืน กะรบรรเทะอะกะรปวดเมื่อยต่ะงๆ 
แลฯช่วยผ่อนคละยควะมเครียดแลฯร่ะงกะยได้เป็นอย่ะงดีโดย
น ๊ะออนเซ็นของที่นี๊จฯเป็นสีน ๊ะตะลแดง เรียกว่ะ ''คินเซน '' (คิน 
แปลว่ะ ทอง) เป็นน ๊ะแร่ขื๊นชื่อ ที่มีธะตุเหล็กผสมอยู่เยอฯจืงท ะให้เปลี่ยนจะกสีใสมะเป็นสีน ๊ะตะลแดง คินเซ็นมีคุณสมบัติใน
กะรรักษะอุณหภูมิแลฯสะมะรถฆ่ะเชื๊อต่ะงๆได้  คุณภะพของที่นี๊มีธะตุเหล็กแลฯเกลือสูงมีผลกับอะกะรปวดหลัง ปวดข้อ 
พักฟื๊ นเมื่อยล้ะ ฯลฯ แลฯยังมีปรฯสิทธิภะพในกะรรักษะโรคผิวหนังที่มีลักษณฯเป็นภูมิแพ้แลฯเร๊ือรัง เป็นน ๊ะพุร้อนที่หะยะก
ที่สุดในโลกที่มีส่วนผสม 7 ใน 9 อย่ะงที่กรฯทรวงส่ิงแวดล้อมก ะหนดให้เป็นน ๊ะพุร้อนบ ะบัด 
หมะยเหตบุริเวณที่พัก จฯจัดงะน Kobe Illuminage 2022ในธีม "Carnival Gimmick" ที่มีแสงสีพร้อมกับเสียงเพลง แลฯ
กะรแสดงต่ะงๆ โดยทะงเดินของงะนจฯเป็น เขะวงกตรูปดะวเดินเล่นบนพ๊ืนที่ขนะดใหญ่ ถ่ะยรูปสร้ะงควะมทรงจ ะกะร
ปรฯดับไฟที่สวยงะมในอะกะศที่หนะวเย็นโดยงะนจฯจัดขื๊นช่วง วันที่ 19 พ.ย. 65 – 26 ก.พ. 66 เวละ 17.00-22.00โดยมีค่ะ
เข้ะท่ะนลฯ1,500 เยน(ค่ะทัวร์ไม่รวมค่ะเข้ะงะน)   
 
 
 

 
เช้ะ    รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่3) 

จะกนั๊นน ะทุกท่ะนเดินทะงสู่ เกียวโต Kyoto มีควะมส ะคัญในฐะนฯอดีต
เมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่ะงยะวนะนร่วมหนื่งพันปึ เป็นเสมือนจุดก ะเนิด
ของควะมเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั๊งวัดวะอะระมศะลเจ้ะเก่ะแก่ เกอิชะ 
แลฯย่ะนเมืองเก่ะที่เรียงระยด้วยบ้ะนเรือนไม้ เที่ยวชมศะลเจ้ะฟูชิมิอินะริ 
Fushimi Inari เป็นศะลเจ้ะที่มีควะมเก่ะแก่มะกกว่ะพันปึ สร้ะงขื๊นคร๊ัง
แรกในปึ ค.ศ. 711 บนยอดเขะ Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่ะ ศะล
เจ้ะแดง หรือ ศะลเจ้ะจ๊ิงจอก เป็นสถะนที่ที่มีควะมส ะคัญแห่งหนื่งของ
เมืองเกียวโต ( Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจะกปรฯตูโทริอิ ( Torii Gate) 
หรือเสะปรฯตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้ะงหลังศะลเจ้ะจ ะนวนหละยหมื่นต้นจน
เป็นทะงเดินได้ทั่วทั๊งภูเขะอินะริ ผู้คนเช่ือกันว่ะเป็นภูเขะศักดํิสิทธ์ โดย
เทพอินะริจฯเป็นตัวแทนของควะมอุดมสมบูรณ์ กะรเก็บเกี่ยวข้ะว รวมไป
ถืงพืชผลไร่นะต่ะงๆ แลฯมักจฯมีจ๊ิงจอกเป็นสัตว์คู่กะย ดังนั๊นบริเวรศะล
เจ้ะจืงมีรูปป๊ันจ๊ิงจอกอยู่มะกมะย ถ่ะยภะพด้ะนหน้ะ ศะลเจ้ะเฮอันHeian 

Shrine สร้ะงขื๊นเมื่อปึ ค.ศ. 1895 เนื่องในโอกะสที่นครเกียวโตมีอะยุครบ 
1,100 ปึ จุดเด่นคือด้ะนหน้ะของศะลเจ้ะมีปรฯตูโทริอิยักษ์สีแดง เป็นเสะที่
โดดเด่นแลฯเป็นอีกจุดหนื่งที่ผู้ชมนิยมมะถ่ะยรูปทั๊งก่อนเข้ะชมศะลเจ้ะ
แลฯตอนเดินกลับ ตัวศะลเจ้ะถอดแบบมะจะกพรฯระชวังอิมพิเรียล แต่ได้
ถูกย่อส่วนลง ตัวอะคะรสร้ะงด้วยไม้ทะสีแดงสดรูปแบบสถะปัตยกรรม
แบบเฮอันซ่ืงได้รับอิทธิพลจะกจีน มีเจดีย์มังกรฟะ๋แลฯเจดีย์พยัคฆ์ขะว 
ตั๊งอยู่ริมฝั่ งซ้ะยแลฯขวะบริเวณด้ะนหลังของศะลเจ้ะ จฯมีสวนขนะดใหญ่

วันที่สะม      เมืองโกเบ - เกียวโต – ศะลเจ้ะฟูชิมิอินะริ - ศะลเจ้ะเฮอัน - ศืกษะพิธีชงชะแบบญี่ปุ่น Kyoto Shikido Duty free -
       วัดคิโยมิสุเดรฯ – อิสรฯช้อปป๊ิงย่ะนชินไซบะชิ       อะหะร เช้ะ , เที่ยง 



ที่โอบล้อมบริเวณวัด ภะยในสวนมีต้นไม้หละกหละยพันธุ์ บ่อน ๊ะที่ตกแต่งสไตล์ญ่ีปุ่น ให้บรรยะกะศร่มร่ืนย์(ค่ะทัวร์ไม่รวม
ค่ะเข้ะศะลเจ้ะเฮอัน) 

เที่ยง รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่4) Japanese set 
จะกนั๊นน ะท่ะนสัมผัสปรฯสบกะรณ์ พิเศษ พิธีชงชะแบบญี่ปุ่น ให้ท่ะนได้เรียนรู้
วิธีชงชะแบบธรรมเนียมญี่ปุ่น แลฯท่ะนสะมะรถเลือกซ๊ือชะรสชะติต่ะงๆได้ อีก
ทั๊งยังได้เพลิดเพลินกับกะรช้อปป๊ิงสินค้ะมะกมะยKyoto Shikido Duty free 
แหล่งช้อปปลอดภะษี ที่รวบรวมสินค้ะระคะพิเศษ แลฯมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้อง
รู้ว่ะมะจะกปรฯเทศญี่ปุ่น แน่นอน  เช่นเคร่ืองส ะอะง  ครีมบ ะรุงต่ะงๆ  อะหะร
เสริม ขนม ชะเขียว แลฯอื่นๆอีกมะกมะย อีกทั๊งยังมีพ๊ืนที่ให้บริกะรส ะหรับนั่ง
พักผ่อนทะนอะหะรหรือขนมอีกด้วย สินค้ะยอดนิยม ยกตัวอย่ะงเช่น ครีมของ
แบรนด์Karen ทั๊งครีมบ ะรุงผิวหน้ะ ผิวกะย ผลิตภัณฑ์ส ะหรับล้ะงหน้ะ แลฯ
ครีมกันแดด ซ่ืงเป็นที่นิยมส ะหรับร้ะนค้ะพรีออเดอร์ในปรฯเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพะฯ ครีมกันแดดน ๊ะนมKaren Sunscreen ที่มีเนื๊อครีมบะงเบะ แลฯ ไม่มี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เหมะฯส ะหรับทุกผิวทะได้ทั๊งผิวหน้ะแลฯล ะตัว  มี
ส่วนผสมจะกน ๊ะนมแลฯเชอร่ี จะกนั๊นพะทุกท่ะนไป ชม วัดคิโยมิสุเดรฯ
Kiyomizutempleหรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่ะ วัดน ๊ะใส เป็นชื่อในภะษะญี่ปุ่นที่แปลว่ะ “น ๊ะบริสุทธิํ” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมะก
ในเกียวโต แลฯได้เป็นหนื่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมะกมะ เพ่ือสักกะรฯแลฯขอพรจะกองค์พรฯโพธิสัตว์เจ้ะแม่
กวนอิม ซ่ืงเป็นพรฯปรฯธะนของวัด นอกจะกนี๊ ที่นี่ยังเป็นที่ปรฯดิษฐะนของเทพเอบิสืผู้เป็นเทพเจ้ะแห่งควะมร ่ะรวยมั่งค่ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น    อิสรฯอะหะรเย็นตะมอัธยะศัย 
ที่พัก:Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi 
หรือรฯดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะ
กะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 
เนื่องจะกที่พักตั๊งอยู่ใกล้ ย่ะนชินไซบะชิ ย่ะนช้อปป๊ิงขนะด
มหืมะรฯยฯทะงกว่ะ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้ะนขะยยะ ร้ะน
เคร่ืองส ะอะง ร้ะนขะยเส๊ือผ้ะ ร้ะนปลอดภะษี ( Duty Free) 
ร้ะน 100 เยน คะแรคเตอร์ช้อปไปจนถืงร้ะนอะหะรแลฯคะเฟ่
มะกมะยก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ย่ะนร้ะนค้ะชินไซบะชิซุจิมี
จุดเร่ิมต้นที่สฯพะนเอบิสื ที่อยู่ตรงกละง โดทงโบริ ซ่ืงอยู่
ตรงข้ะมกับจุดถ่ะยรูปยอดฮิตป๋ะยกูลิโกฯ (รูปคนชูแขน) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เช้ะ     รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่5) 
 อิสรฯท่องเที่ยวหนื่งวัน แนฯน ะทุกท่ะน เปิดปรฯสบ

กะร์ณกะรนั่งรถไฟเที่ยวในญี่ปุ่น เดินทะงสู่ 
Universal Studios Japanพะทุกท่ะนมะ อัพเดท
เคร่ืองเล่น ใหม่ Super Nintendo World แลฯโซน
อื่นๆอีกมะกมะย  Universal Studios Japan เป็น
สวนสนุกรฯดับโลกที่ได้รับกะรจัดอันดับจะก 
TripAdvisor ให้เป็นสวนสนุกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นเป็น
เวละ 4 ปึติดต่อกัน แลฯยังติดอันดับที่ 4 ของลิสต์
สวนสนุกรฯดับโลกที่ห้ะมพละดอีกด้วย  Universal 
Studios Japan หรือเรียกส๊ันๆว่ะ USJ เปิดให้บริกะร
ตั๊งแต่เดือนมีนะคมปึ 2001 แลฯได้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวจะกทั่วโลกมะแล้วกว่ะ 100 ล้ะนคน ส ะหรับในปึ 2022 
แบ่งเป็น 10 โซนด้วยกันท ะให้สวนสนุกมีควะมหละกหละยแลฯ
พร้อมต้อนรับทุกเพศทุกวัย 1. SUPER NINTENDO WORLD™ 
สัมผัสโลกแห่งมะริโอ้เก็บเห็ดในต ะนะนด้ะนในโซนนี๊ มีเคร่ืองเล่น
ใหญ่สองอย่ะงคือ Mario Cart กับ Yoshi's Adventure แลฯ
รฯหว่ะงทะงจฯมีมินิเกมส ะหรับเด็กๆ ให้เล่นตลอด เช่น ยิงปืน
เลเซอร์สฯสมแต้ม ชู้ตบะสเก็ตบอลเก็บคฯแนน ฯลฯ แลฯยังมี
ร้ะนอะหะรแลฯร้ะนค้ะที่จ ะหน่ะยสินค้ะของ Super Nintendo 
World โดยเฉพะฯอีกด้วย (ถังป๊อบคอร์ น แบบ limited ก็มีขะย
เฉพะฯในโซนนี๊เท่ะนั๊น) 2. THE WIZARDING WORLD OF HARRY 
POTTER™ จะกภะพยนตร์ชื่อดังของโลกพ่อมดแม่มด แฮรร่ีพอต
เตอร์ พ๊ืนที่อันงดงะมที่สร้ะงโลกแห่งเร่ืองระว Harry Potter 
ขื๊นมะใหม่ใส่ใจในระยลฯเอียดอย่ะงพิถีพิถัน  ทั๊ง ประสะท 
Hogwartsหมู่บ้ะนพ่อมดแห่ง Hogsmeadeแลฯรถจักรไอน ๊ะ  
รวมถืง เคร่ืองเล่นแลฯร้ะนค้ะ ส ะหรับ เวทมนตร์ศะสตร์ 3. Minion 
Park รวมพลเหล่ะมินเนี่ยนเพลิดเพลินกับขนมธีมมินเนี่ยนแสน
อร่อย แช้อปปิงสินค้ะมินเนี่ยนแสนน่ะรัก 4. Universal Wonderland บริเวณนี๊เป็นบ้ะนของเอลโม่ สนูปปึ๊  คิตตี๊ แลฯ
เหล่ะตัวลฯครน่ะรักอื่นๆที่เป็นที่นิยมทั่วโลก 5. Hollywood พบกับเคร่ืองเล่นสุดรฯทืก  รถไฟเหะฯ ที่ระวกับบินอยู่บน
ท้องฟะ๋ 6. New York บริเวณนี๊มีถนนในนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1930 ค้นพบสถะนที่ส ะคัญแห่งยุคสมัยตั๊งแต่ 5th 
Avenue ไปจนถืง Delancey Streetแฟนหนังทุกปรฯเภทจฯเพลิดเพลินส ะรวจแหล่งก ะเนิดของควะมบันเทิงด้วยไป
กับกะรเดินเล่นไปตะมถนนแลฯตรอกซอกซอยจะกภะพยนตร์ชื่อดัง 7. San Francisco สร้ะงจะกเมืองท่ะอันดับ 1 ของ
อเมริกะ เช่น Fisherman's Wharf แลฯไชน่ะทะวน์ด้วยท ะเลที่ต๊ังอยู่ริมทฯเลสะบ ท ะให้บริเวณนี๊มีกลิ่นอะยของทฯเล
เช่นเดียวกับเมืองท่ะที่แท้จริงสัมผัสปรฯสบกะรณ์เมืองซะนฟระนซิสโกที่มีชีวิตชีวะ 8. Jurassic Park พบกับไดโนเสะร์
ขนะดมหืมะที่ฟื๊ นคืนชีพที่ด้วยวิทยะศะสตร์แลฯเทคโนโลยี สมัยใหม่ ให้ทุกท่ะนได้ทัวร์แม่น ๊ะที่แลฯลืกเข้ะไปในป่ะที่เต็มไป
ด้วยชีวิตยุคก่อนปรฯวัติศะสตร์ 9. Amity Village คุ้นตะด้วยฉะกของ JAWS หนังรฯทืกขวัญในต ะนะนด้วยควะมน่ะ
สฯพรืงกลัวของฉละมกินคนในเมืองนี๊ Amity ส ะรวจเสน่ห์ของหมู่บ้ะนชะวปรฯมงเล็กๆ ผ่อนคละยด้วยของว่ะงแลฯ
ไอศกรีมในหมู่บ้ะนชะยทฯเล10. WaterWorld ชมกะรแสดงทะงน ๊ะที่โลดโผนสมจริงจนท ะให้ท่ะนกลั๊นหะยใจต๊ังแต่ต้นจน
จบ 
ระคะบัตรค่ะเข้ะ Universal Studios Japan โปรดตรวจสอบกับเจ้ะหน้ะที่อีกคร๊ังก่อนกะรส่ังซ๊ือ 
ระคะบัตร ผู้ใหญ่ อะยุ 12 ปึข๊ืนไป ระคะเริ่มต้นท่ะนลฯ 2,800บะท 
ระคะบัตร เด็ก อะยุ 4-11 ปึ ระคะเริ่มต้นท่ะนลฯ1,800 บะท 
ระคะบัตร เด็ก อะยุ 0-3 ขวบ เข้ะฟรี 

      อิสรฯอะหะรเที่ยงแลฯเย็นตะมอัธยะศัย 
ที่พัก: Hotel in Shinsaibashi  / Namba / Dotonburi หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 

วันที่ส่ี             อิสรฯท่องเที่ยวที่ Universal Studios Japan       อะหะร เช้ะ 



ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 
 
 
 

เช้ะ   รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที่6) 
 จะกนั๊นน ะทุกท่ะนไปสักกะรฯพรฯพุทธรูปส ะริดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นวัดโท

ไดจิ Todaiji เมืองนะระ สักกะรฯหลวงพ่อโตไดบุตสืในวิหะรไม้ใหญ่ที่สุด
ในโลกวัดโทไดจิ ควะมหมะยตะมตัวอักษรคือ วัดใหญ่แห่งทิศตฯวันออก 
ตั๊งอยู่ที่เมืองนะระ ภูมิภะคคันไซ ถือเป็นโบระณสถะนที่มีควะมเก่ะแก่
แลฯส ะคัญที่สุดแห่งหนื่งของปรฯเทศญี่ปุ่นวัดโทไดจิ สร้ะงขื๊นเมื่อปึ ค.ศ. 
752 ในช่วงที่พรฯพุทธศะสนะเจริญรุ่งเรือง มะกๆ ส่ิงก่อสร้ะงที่ส ะคัญ
ของวัดนี๊ คือ วิหะรไม้หลังใหญ่ ไดบุตสืเดนซ่ืงเป็นที่ปรฯดิษฐะนองค์
หลวงพ่อโตไดบุตสื เป็นอะคะรไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีควะมสูง 157 
ฟุต ควะมยะว 187 ฟุต แม้ว่ะวิหะรไม้ที่เห็นในปัจจุบันนี๊มีขนะดเพียงแค่ 2 
ใน 3 ของวิหะรหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปจะกภัยสงคระม แต่ก็ยังคงมี
ควะมย่ิงใหญ่จนได้รับกะรข๊ืนทฯเบียนเป็นมรดกโลก  บริเวณใกล้เคียง
กัน มี สวนกวะงนะระ Nara deer park บริเวณทะงเดินเข้ะสู่ปรฯตูใหญ่
ของวัดโทไดจิเต็มไปด้วยร้ะนขะยของที่รฯลืกมะกมะย สวนกวะงแห่งนี๊
ก่อตั๊งขื๊นเมื่อวันที่ 14 กุมภะพันธ์ ค.ศ. 1880 เป็นสวนขนะดกว้ะงใหญ่ มี
พ๊ืนที่ทั๊งหมดระว ๆ 660 เฮกตะร์ ซ่ืงเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะนะ
พรรณ สนะมหญ้ะ สรฯน ๊ะ ศะลเจ้ะ วัด พิพิธภัณฑ์ เส้นทะงศืกษะ
ธรรมชะติ รวมทั๊งสวนสวยในโซนต่ะง ๆ จุดเด่น ของสวนนะระที่
นักท่องเที่ยวมุ่งมะเที่ยวชมก็คือ ฝูงกวะงซีกะที่มีมะกกว่ะ 1,200 ตัว  

เที่ยง รับปรฯทะนอะหะรเที่ยง (มื๊อที่7) Japanese set 
 พะทุกท่ะนตฯลุยช้อปป๊ิงศูนย์รวมแหล่งร้ะนค้ะขนะดใหญ่ที่สุดในปรฯเทศ

ญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยสถะนที่ต่ะงๆ ซ่ืงนอกจะก LALAPORT EXPOCITY ที่มีร้ะนค้ะอยู่ปรฯมะณ300 ร้ะนแลฯยังมีสถะนที่ที่
ให้ควะมสนุกสนะนเพลิดเพลินมะกมะย แลฯชิงช้ะสวรรค์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยมีทั๊งแบรนด์ช๊ันน ะรฯดับโลกแลฯแบรนด์
ที่หรูหระแตเ่ข้ะถืงได้ มีทั๊งร้ะนบูติกชั๊นน ะ ร้ะนกีฬะแลฯร้ะนค้ะกละงแจ้ง ไปจนถืงสถะนเสริมควะมงะมแลฯสุขภะพ เส๊ือผ้ะ
แฟชั่นส ะหรับ เด็ก เล็ก วัยรุ่น รวมไปถืงวัยท ะงะนอีกทั๊ง สินค้ะแลฯบริกะรในชีวิตปรฯจ ะวัน เคร่ืองใช้ไฟฟะ๋ เคร่ืองครัว
มะกมะย แลฯรินคู พรีเมี่ยม เอะท์เล็ทRinku Premium Outlets ได้ถูกออกแบบมะโดยได้แรงบัลดะลใจมะจะกบรรยะกะศ
ท่ะเรือตอนใต้ของอเมริกะ จ ะลองเป็นเสมือนเมืองท่ะแห่งกะรช็อปป๊ิงที่ย่ิงใหญ่ ภะยใต้กะรแตกแต่งที่ดูหรูหระมีสไตล์แลฯ
รวบรวมแบรนด์ดังมะกถืง 210 ร้ะน ครบครันทั๊งเส๊ือผ้ะ กรฯเป๋ะ รองเท้ะ แลฯอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภะยในบ้ะน เช่นแบรนด์ 
Dolce & Gabbana, Armani, Kate Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas แลฯ Royal 
Copenhagen ยังมีมุมให้นั่งพักผ่อนอย่ะงศูนย์อะหะรที่คัดร้ะนดีร้ะนอร่อยให้นั่งทะนอีกด้วย 

เย็น    อิสรฯอะหะรเย็นตะมอัธยะศัย 
ที่พัก:Kansai Airport area หรือรฯดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมที่ท่ะนพัก ทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งพร้อมใบนัดหมะย 5 วันก่อนเดินทะง 

 
 
 
 

เช้ะ รับปรฯทะนอะหะรเช้ะ ณ โรงแรม (มื๊อที8่) 
เดินทะงสู่ ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติคันไซเพ่ือเตรียมตัวเดินทะงกลับกรุงเทพฯ ปรฯเทศไทย 

09.50 น.ออกเดินทะงสู่ท่ะอะกะศยะนนะนะชะติสุวรรณภูมิ โดยสะยกะรบินAIR ASIA X  (XJ)เที่ยวบินที่ XJ613 
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ือง บนเคร่ืองมีจ าหน่าย ) 

13.50 น.  เดินทะงถืงท่ะอะกะศยะนนะนะชะติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภะพ 
 

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

วันที่ห้ะ             โอซะก้ะ– เมืองนะระ - วัดโทไดจิ - สวนกวะงนะระ - LALAPORT EXPOCITY- รินคู พรีเมี่ยม เอะท์เล็ท 
            อะหะร เช้ะ,เที่ยง 
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หมะยเหตุ: ระยกะรทัวร์สะมะรถเปลี่ยนแปลงได้ตะมควะมเหมะฯสม เนื่องจะกสภะวฯอะกะศ , กะรเมือง , สะยกะรบิน กะรจระจรช่วง
เทศกะลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะ โดยทะงผู้จัดจฯปรับเปลี่ยนโดยค ะนืงถืงผลปรฯโยชน์ของ
ท่ะนเป็นหลัก เพ่ือให้ท่ะนท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตะมโปรแกรม 
กะรบริกะรของรถบัสน ะเที่ยวญี่ปุ่น ตะมกฎหมะยของปรฯเทศญี่ปุ่น สะมะรถให้บริกะรวันลฯ10 ช่ัวโมง มิอะจเพ่ิมเวละได้ โดย
มัคคุเทศก์แลฯคนขับจฯเป็นผู้บริหะรเวละตะมควะมเหมะฯสม จืงขอสงวนสิทธิํในกะรปรับเปลี่ยนเวละท่องเที่ยวตะมสถะนที่ใน
โปรแกรมกะรเดินทะง 

 
ปรฯกะศส ะคัญ: รับเฉพะฯผู้มีวัตถุปรฯสงค์เพ่ือกะรท่องเที่ยวเท่ะนั๊น ค่ะทัวร์ที่จ่ะยให้กับผู้จัด เป็นกะรช ะรฯแบบจ่ะยช ะรฯขะด แลฯผู้จัด

ได้ช ะรฯให้กับสะยกะรบินแลฯสถะนที่ต่ะงๆ แบบช ะรฯขะดเช่นกันก่อนออกเดินทะง  ฉฯนั๊นหะกท่ะนไม่ได้ร่วมเดินทะงหรือใช้
บริกะรตะมระยกะรไม่ด้วยสะเหตุใด หรือได้รับกะรปฏิเสธกะรเข้ะหรือออกนอกเมืองจะกปรฯเทศในระยกะร (ปรฯเทศไทย
แลฯปรฯเทศญี่ปุ่น)  ทะงผู้จัดขอสงวนสิทธิกะรคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั๊งค่ะตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่ะน 

 
ตะมปรฯกะศของรัฐบะลญี่ปุ่น (อัพเดท 1 พ.ย. 65) ส ะหรับกะรมะตรกะรเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั๊งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่เดินทะงมะใน
รูปแบบคณฯทัวร์ 
🔵กลุ่มสีน ๊ะเงิน (เส่ียงต ่ะ) ปรฯเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี๊ 
- ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนะมบินญี่ปุ่น 
- ไม่ต้องกักตัว 
- ลงทฯเบียน Visit Japan ผ่ะนลิ๊ง https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/Login 
 

►เอกสะรที่ต้องท ะกะรเตรียมก่อนเดินทะง 
1. พะสปอร์ตตัวจริง (อะยุกะรใช้งะนต้องเหลือมะกกว่ะ 6 เดือน)  
2.เตรียมเอกสะร International Vaccinated Certificate ที่ได้รับกะรฉีดวัคซีนครบโดสจ ะนวน 3 เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กรฯทรวงสะธะรณสุข โดยใบรับรองวัคซีนต้องเป็นภะษะอังกฤษแลฯออกโดยสถะบันของรัฐบะลเท่ะนั๊น หรือ สะมะรถใช้ใบรับรอง
จะก application หมอพร้อมได้  โดยวัคซีนเป็นไปตะมที่องค์กรอนะมัยโลก (WHO) ให้กะรรับรอง ทั๊งหมด 7 ยี่ห้อ ได้แก่ Moderna, 
Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Oxford/AstraZeneca, Covishield (Serum Institute of India, 
Oxford/AstraZeneca formulation), Sinopharm (Beijing) แลฯ Sinovac สะมะรถฉีดแบบสูตรเดียว หรือ 3เข็ม แบบไขว้ได้ 
3. ส ะหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม ต้องมีใบรับรองผลตรวจ Test COVID-19 แบบ RT-PCR เป็นลบภะยใน 72 ช่ัวโมงก่อนกะร
เดินทะง (ใบรับรองรฯบุข้อมูลเป็นภะษะอังกฤษ)   
►เด็กอะยุต ่ะกว่ะ 18 ปึ ที่ไม่ได้รับวัคซีน สะมะรถเดินทะงพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดครบ 3 เข็มตะมเกณฑ์ได้เลย แต่ถ้ะผู้ปกครองฉีดไม่
ครบ เด็กจ ะเป็นต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 72 ชม. ก่อนออกเดินทะงเช่นกัน 
►เด็กอะยุต ่ะกว่ะ 6 ปึ ที่ไม่ได้รับวัคซีน เดินทะงกับผู้ปกครองฉีดไม่ครบตะมเกณฑ์ จฯได้รับกะรยกเว้นกะรตรวจ RT-PCR 

ข้อมูลกะรเข้ะปรฯเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 14 ต.ค. 65 อะจมีกะรเปลี่ยนแปลงขื๊นอยู่กับทะงรัฐบะลญี่ปุ่น 
 
เง่ือนไขกะรให้บริกะร 
►กะรเดินทะงคร๊ังนี๊จฯต้องมีจ ะนวน 20 ท่ะนขื๊นไป กรณีไม่ถืงจ ะนวนดังกล่ะว 
- จฯส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกกะรออกเดินทะง โดยทะงบริษัทจฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบล่วงหน้ะก่อนกะรเดินทะงปรฯมะณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิํในกะรปรับระคะค่ะบริกะรเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทะงไม่ถืง15ท่ะนแลฯท่ะนยังปรฯสงค์เดินทะงต่อ) โดยทะงบริษัท
จฯท ะกะรแจ้งให้ท่ะนทระบก่อนล่วงหน้ะ 
►ในกรณีที่ลูกค้ะต้องออกตั๋วโดยสะรภะยในปรฯเทศ กรุณะติดต่อเจ้ะหน้ะที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร๊ัง มิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน  
►กะรจองทัวร์แลฯช ะรฯค่ะบริกะร  
- กรุณะช ะรฯค่ะมัดจ ะ ท่ะนลฯ 20,000 บะท กรุณะส่งส ะเนะหน้ะพะสปอร์ต พร้อมเอกสะรช ะรฯมัดจ ะค่ะทัวร์  



- ค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือช ะรฯ 25-30 วันก่อนออกเดินทะง กรณีบริษัทฯจ ะเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่ะนจ ะเป็นต้องช ะรฯค่ะทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตะมที่บริษัทก ะหนดแจ้งเท่ะนั๊น 
**ส ะคัญ**ส ะเนะหน้ะพะสปอร์ตผู้เดินทะง (จฯต้องมีอะยุเหลือมะกกว่ะ 6 เดือนก่อนหมดอะยุนับจะกวันเดินทะงไป-กลับแลฯจ ะนวน
หน้ะหนังสือเดินทะงต้องเหลือว่ะงส ะหรับติดวีซ่ะไม่ต ่ะกว่ะ 3หน้ะ) **กรุณะตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉฯนั๊นทะงบริษัทจฯไม่
รับผิดชอบกรณีพะสปอร์ตหมดอะยุ ** กรุณะส่งพร้อมพร้อมหลักฐะนกะรโอนเงินมัดจ ะ 
 

เง่ือนไขกะรยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงตั๊งแต่ 30 วันขื๊นไป คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะง 15-29 วัน ยืดเงิน 50% จะกยอดที่ลูกค้ะช ะรฯมะ แลฯเก็บค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
- ยกเลิกก่อนกะรเดินทะงน้อยกว่ะ 15วัน ขอสงวนสิทธิํยืดเงินเต็มจ ะนวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ควะมผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่ะทัวร์โดยหักค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง(ถ้ะมี) 
 *ค่ะใช้จ่ะยที่เกิดข๊ืนจริง เช่น ค่ะมัดจ ะตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่ะวีซ่ะ แลฯค่ะใช้จ่ะยจ ะเป็นอื่นๆ 
 

อัตระค่ะบริกะรนี๊รวม   
1. ค่ะตั๋วโดยสะรเคร่ืองบินไป -กลับช๊ันปรฯหยัดพร้อมค่ะภะษีสนะมบินทุกแห่งตะมระยกะรทัวร์ข้ะงต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่ง ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่ะที่พักห้องลฯ 2-3 ท่ะนตะมโรงแรมที่รฯบุไว้ในระยกะรหรือ รฯดับใกล้เคียงกัน 
3. กรณีพัก 3 ท่ะนถ้ะวันที่เข้ะพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ะน) อะจจ ะเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่รฯบุ

ไว้ในโปรแกรมมีเทศกะลวันหยุด มีงะนแฟร์ต่ะงๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่ะอะหะรค่ะเข้ะชมแลฯค่ะยะนพะหนฯทุกชนิดตะมที่รฯบุไว้ในระยกะรทัวร์ข้ะงต้น 
5. เจ้ะหน้ะที่บริษัทฯคอยอ ะนวยควะมสฯดวกตลอดกะรเดินทะง 
6. ค่ะน ๊ะหนักกรฯเป๋ะ สะยกะรบิน AirAsia X (XJ) สัมภะรฯโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัมแลฯ ถือขื๊นเคร่ืองได้ 7กิโลกรัม 

แลฯค่ะปรฯกันวินะศภัยเคร่ืองบินตะมเง่ือนไขของแต่ลฯสะยกะรบินที่มีกะรเรียกเก็บ แลฯกรณีสัมภะรฯเกินท่ะนต้องเสีย
ค่ะปรับตะมที่สะยกะรบินเรียกเก็บ **กรณีท่ะนมีควะมปรฯสงค์จฯซ๊ือน ๊ะหนักเพ่ิม กรุณะแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทะง
อย่ะงช้ะ 10วันพร้อมช ะรฯค่ะน ๊ะหนัก** 

 ซ๊ือน ๊ะหนักเพ่ิม 5 กก. ช ะรฯเพ่ิม 600  บะท /เพ่ิม10กก. ช ะรฯเพ่ิม 1 ,200 บะท/เพ่ิม20กก. ช ะรฯเพ่ิม 3,500 บะท 
7. ค่ะปรฯกันอุบัติเหตุตะมกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บะท ค่ะรักษะพยะบะล ตะมเง่ือนไขของบริษัทฯปรฯกันภัยที่บริษัทท ะไว้ 

ทั๊งนี๊ย่อมอยู่ในข้อจ ะกัดที่มีกะรตกลงไว้กับบริษัทปรฯกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จแลฯเอกสะรรับรองทะงกะรแพทย์ จะก
หน่วยงะนที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมปรฯกันสุขภะพ ท่ะนสะมะรถส่ังซ๊ือปรฯกันสุขภะพเพ่ิมได้จะกบริษัทปรฯกันทั่วไป 

8. ค่ะภะษีสนะมบิน แลฯค่ะภะษีน ๊ะมันตะมระยกะรทัวร์ 
9. ค่ะรถปรับอะกะศน ะเที่ยวตะมรฯบุไว้ในระยกะร พร้อมคนขับรถ (กฎหมะยไม่อนุญะตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่ะ Vat 7% แลฯ ค่ะภะษีหัก ณ ที่จ่ะย 3% 

 
อัตระค่ะบริกะรนี๊ไม่รวม  

1. ค่ะท ะหนังสือเดินทะงไทย แลฯเอกสะรต่ะงด้ะวต่ะงๆ  
2. ค่ะใช้จ่ะยอื่นๆ ที่นอกเหนือจะกระยกะรรฯบุ อะทิเช่น ค่ะอะหะร เคร่ืองดื่ม ค่ะซักรีด ค่ะโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่ะภะษีทุกระยกะรคิดจะกยอดบริกะร, ค่ะภะษีเดินทะง (ถ้ะมีกะรเรียกเก็บ)  
4. ค่ะภะษีน ๊ะมันที่สะยกะรบินเรียกเก็บเพ่ิมภะยหลังจะกทะงบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน แลฯได้ท ะกะรขะยโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่ะพนักงะนยกกรฯเป๋ะที่โรงแรม 
6. ค่ะทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญะตน ะเก็บ ณ สนะมบินวันแรกท่ะนลฯ5,000 เยน /ท่ะนส ะหรับกร์ุปที่มีหัวหน้ะทัวร์แล้วแต่ควะม

ปรฯทับใจแลฯน ๊ะใจจะกท่ะน 
7. ไม่รวมค่ะตรวจ RT-PCR ภะยใน72ชั่วโมงก่อนกะรเดินทะง ใบรับรองผลกะรตรวจเป็นภะษะอังกฤษกรณีที่ลูกค้ะฉีดวัคซีนไม่

ครบตะมเง่ือนไขกะรเดินทะงเข้ะปรฯเทศญี่ปุ่น 



 
หมะยเหตุ  :กรุณะอ่ะนศืกษะระยลฯเอียดทั๊งหมดก่อนท ะกะรจอง เพ่ือควะมถูกต้องแลฯควะมเข้ะใจตรงกันรฯหว่ะงท่ะนลูกค้ะแลฯ
บริษัท ฯ แลฯเมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่ะงๆ ทั๊งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํที่จฯเลื่อนกะรเดินทะงหรือปรับระคะค่ะบริกะรข๊ืนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณฯไม่ถืง20ท่ะน  
2. ขอสงวนสิทธิํกะรเก็บค่ะน ๊ะมันแลฯภะษีสนะมบินทุกแห่งเพ่ิม หะกสะยกะรบินมีกะรปรับข๊ืนก่อนวันเดินทะง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิํในกะรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทระบล่วงหน้ะอันเนื่องจะกสะเหตุต่ะงๆ  
4. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดกรณีควะมล่ะช้ะจะกสะยกะรบิน, กะรยกเลิกบิน, กะรปรฯท้วง, กะรนัดหยุดงะน , กะร
ก่อกะรจละจล, ภัยธรรมชะติ, กะรนะส่ิงของผิดกฎหมะย ซ่ืงอยู่นอกเหนือควะมรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จฯไม่รับผิดชอบใดๆ ทั๊งส๊ิน หะกเกิดส่ิงของสูญหะย อันเนื่องเกิดจะกควะมปรฯมะทของท่ะน , เกิดจะกกะรโจรกรรม แลฯ 
อุบัติเหตุจะกควะมปรฯมะทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่ะนตกลงช ะรฯเงินมัดจ ะหรือค่ะทัวร์ทั๊งหมดกับทะงบริษัทฯ แล้ว ทะงบริษัทฯ จฯถือว่ะท่ะนได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่ะงๆ 
ทั๊งหมด  
7. ระยกะรนี๊เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับกะรยืนยันจะกบริษัทฯอีกคร๊ังหนื่ง หลังจะกได้ส ะรองโรงแรมที่พักในต่ะงปรฯเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในรฯดับใกล้เคียงกัน ซ่ืงอะจจฯปรับเปลี่ยนตะมที่รฯบุในโปรแกรม  
8. กะรจัดกะรเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิํของโรงแรมในกะรจัดห้องให้กับกร์ุปที่เข้ะพัก โดยมีห้องพักส ะหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอะจจฯขอเปลี่ยนห้องได้ตะมควะมปรฯสงค์ของผู้ที่พัก ทั๊งนี๊ขื๊นอยู่กับควะมพร้อมให้บริกะรของโรงแรม แลฯไม่สะมะรถรับปรฯกัน
ได ้
9. กรณีผู้เดินทะงต้องกะรควะมช่วยเหลือเป็นพิเศษ อะทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณะแจ้งบริษัทฯ อย่ะงช้ะ10วันก่อนกะรเดินทะง  มิฉฯนั๊น 
บริษัทฯไม่สะมะรถจัดกะรให้ล่วงหน้ะได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงะน แลฯ ตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิํในกะรให้ค ะสัญญะใด ๆ ทั๊งส๊ินแทนผู้จัด นอกจะกมีเอกสะรลงนะมโดยผู้มี
อ ะนะจของผู้จัดก ะกับเท่ะนั๊น 
11. ผู้จัดจฯไม่รับผิดชอบแลฯไม่สะมะรถคืนค่ะใช้จ่ะยต่ะงๆ ได้เนื่องจะกเป็นกะรเหมะจ่ะยกับตัวแทนต่ะงๆ ในกรณีที่ผู้เดินทะงไม่ผ่ะน
กะรพิจะรณะในกะรตรวจคนเข้ะเมือง-ออกเมือง ไม่ว่ะจฯเป็นกองตรวจคนเข้ะเมืองหรือกรมแรงงะนของทุกปรฯเทศในระยกะร
ท่องเที่ยว อันเนื่องมะจะกกะรกรฯท ะที่ส่อไปในทะงผิดกฎหมะย กะรหลบหนี เข้ะออกเมือง เอกสะรเดินทะงไม่ถูกต้อง หรือ กะรถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  
 

 

 
 

 


