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รหัสโปรแกรม : 12960 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT 

 

ไหวห้ลวงพอ่โต ทีว่ดัโทไดจ ิและใหอ้าหารกวางนอ้ย 

หนา้บรเิวณวดั 

ชมป่าไผ ่ที ่อาราชยิามา่, เดนิลอดเสาโทรอิสิแีดง นบั

รอ้ยตน้ที ่ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ

ชมเวนสิของญีปุ่่ น หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ 

ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ 

เทีย่วเมอืงโกเบ ชอ้ป ชมิ ทีโ่กเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

ชอ้ปป้ิงสนิคา้หลากหลายที ่ชนิไซบาช ิออิอน มอลล ์

รงิก ุเอา้ทเ์ล็ต 

อสิระชอ้ปป้ิงในโอซากา้ หรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ 

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 

อรอ่ยกบัขาปยูกัษส์ไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มน า้จ ิม้รสเด็ด!! 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ า้จากแรธ่รรมชาต ิ

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !! 

OSAKA KOBE  

เนือ้ ตดิมนัส ์

6D4N 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่12 – 17 กรกฎาคม 62 (วนัหยดุอาสาฬหบชูา) 43,900.- 

วนัที ่26 – 31 กรกฎาคม 62 (วนัหยดุเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) 44,900.- 

 

 

  

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.30 – 07.00]    

 

2 
นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้ฟูชมิ ิอนิาร ิ
– อาราชยิามา่ – ป่าไผ ่– JR KYOTO STATION ✈ 🍽 🍽 

KYOTO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 
น ัง่กระเชา้อามาโนะ ฮาชดิาเตะ – อเินะ – หมูบ่า้น
ชาวประมงอเินะ – ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ – โกเบ – 
บฟุเฟ่ขาป ู– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ

🍽 🍽 🍽 

KOBE HOTEL 
FRUIT FLOWER 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

4 
ศาลเจา้แหง่ความรกั (ศาลเจา้อคิตุะ) - โกเบ ฮาร์
เบอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – OSAKA EXPO CITY –  
ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ- ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ

🍽 อสิระ อสิระ 

CRYSTAL 
NAMBA MINAMI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอื

ซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 

CRYSTAL 
NAMBA MINAMI 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรี

เมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน มอล ์– สนามบนิคนัไซ – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG673 17.35 – 21.25] 

🍽 อสิระ ✈ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิคนัไซ 
[TG622 23.30 – 07.00] 

20.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 622 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

วนัที ่2 
สนามบนิคนัไซ – นารา – วดัโทไดจ ิ– เกยีวโต – ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร ิ– อารา

ชยิามา่ – ป่าไผ ่– JR KYOTO STATION [-/L/-] 

07.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตัวออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬกิาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงนารา  

 

 

เมอืงนารา [Nara] อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ปุ่ น ที่ตัง้ขึน้มาในปี 710 และไดรั้บ

อทิธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตรม์ากมาย รวมไปถงึวัดวาอารามทีเ่กา่แกท่ีส่ดุอกีดว้ย วดัโทไดจ ิ[Todaiji] วัด

หลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบทุส ึ(Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึง่ในวัดทีม่ชี ือ่เสยีง

มากทีส่ดุและมคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องประเทศญีปุ่่ นอยา่งมาก จุดเด่น คอือาคาร

หลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุตส ึยังเด่นที่

ประดษิฐานดา้นในอาคารหลักนี ่ซ ึง่ก็เรยีกไดว้่ามขีนาดทีใ่หญ่มากทีส่ดุของญีปุ่่ น มคีวามสงู

มากถงึ 15 เมตร วัดแห่งนี้นัน้ถูก สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทีช่ ืน่

ชอบส าหรับนักทอ่งเทีย่วก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทีเ่ดนิควักไขว่ไปมา ซึง่ก็สามารถใหอ้าหาร

กวางเหลา่นัน้ดว้ยขนมแซมเบท้ีท่ ามาส าหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทีข่ายราคาก็จะอยู่

ประมาณหอ่ละ 150 เยน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  

 

 

 

เดนิทางสู่ เมอืงเกยีวโต [Kyoto] ซึง่ในอดตีเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น และ

ยาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็น

เมอืงทีม่สีถานทีส่ าคัญๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมดังเดมิของญีปุ่่ น น าท่าน

ชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ[Fushimi-inari] หรอื ศาลเจา้พอ่จิง้จอกขาว สรา้งในศตวรรษ

ที ่9 โดยชาวนาเพือ่บูชาสุนัขจิง้จอกทีเ่ชือ่กันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจา้แห่งการเก็บ

เกีย่ว ภายในศาลเจา้มเีสาโทรอิจิ านวนมากเรยีงกันจนกลายเป็นอุโมงคเ์สาโทรอิทิีม่คีวาม

ยาวประมาณ 4 กโิลเมตร จากนัน้น าทา่นสมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การ

ชงชาญีปุ่่ น โดยการชงชาตามแบบฉบบัของญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เริม่ตัง้แตก่ารชงชา 

การรับชา และการดืม่ชา ทกุขัน้ตอนนัน้ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอยา่ง

มาก ใหท้กุทา่นไดเ้ขา้รว่ม กจิกรรมในการชงชา นีอ้กีดว้ย ซึง่กอ่นกลับใหท้่านอสิระเลอืก

ซือ้ของทีฝ่ากของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

อาราชยิามา่ [Asashiyama] เป็นอกีเขตหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมากัน อยูท่างตะวักตก

ของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยมตั ้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นตน้มา และจะมี

นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วชมกันอยา่งคับคั่งในชว่งทีด่อกซากุระบานและชว่งใบไมแ้ดง

หรือใบไมเ้ปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั ้งรา้นคา้ 

รา้นอาหาร และบรเิวณโดยรอบก็สามารถเดนิเทีย่วไดเ้รือ่ยๆ สถานทีท่ีไ่ดรั้บความนยิมอกีที่

หนึง่เมือ่มาถงึเมอืงนี้ก็คอื อุโมงคป่์าไผ ่[Asashiyama Bamboo] ทางเดนิทีโ่อบลอ้ม

ดว้ยตน้ไผส่เีขยีวทีส่งูมาก สว่นทางตอนเหนอืของเมอืงนัน้จะมวีัดเล็กๆ กระจายอยูท่ั่วไปตาม

ภเูขาทีเ่ขยีวชะอุม่ 

 

สถานรีถไฟเกยีวโต [JR KYOTO STATION] เป็นสถานีรถไฟสายหลักของเกยีวโต 

และเป็นหนึง่ในสถานรีถไฟทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น มกีารออกแบบอาคารใหด้สูมัยใหม ่

และยังเป็นแหล่งศูนยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหารมากมายตัง้อยูเ่รยีงรายทัง้ดา้นในและดา้นนอก

สถาน ีแถมทีน่ีย้งัมศีนูยก์ารคา้ Porta ขนาดใหญใ่หไ้ดช้อ้ปป้ิงกนัอกีดว้ย 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KYOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่3 น ัง่กระเชา้ อามาโนะ ฮาชดิาเตะ – อเินะ – หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ – ลอ่งเรอื
ชมอา่วอเินะ – โกเบ – บฟุเฟ่ขาป ู– แชน่ า้แรธ่รรมชาต ิ[B/L/D] 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

น ัง่กระเชา้ขึน้สูจุ่ดชมววิ อามาโนะฮาชดิาเตะ ( Amano Hashidate ) หรอืเรยีกอกี

ชือ่หนึง่ว่า สะพานสูส่รวงสวรรค ์(bridge in heaven ) เนื่องจากเป็นจุดชมววิทีต่ดิ 1 ใน 3 

ของววิชายทะเลทีส่วยทีส่ดุในญีปุ่่ น ( อกีสองทีค่อื Miyajima และ Matsushima ) มองเห็น

อา่วมยิาส ึ( Miyazu Bay ) ซึง่มคีวามยาวกว่า 3 กโิลเมตร ลักษณะเป็นสันทรายคดเคีย้ว

เชือ่มต่อกัน ส่วนมุมทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีสุ่ดก็คอืบรเิวณจุดชมววิของภเูขาทัง้ 2 ฝ่ัง ซึง่ไดรั้บ

การยอมรับมานานหลายศตวรรษว่าเป็นทีส่วยทีส่ดุ  สันทรายทีท่อดยาว มคีวามกวา้งเพยีง 

20 เมตร และบรเิวณนัน้จะมตีน้สนญีปุ่่ น ( Pine Trees ) อยูม่ากถงึ 8000 ตน้ บางตน้จะมี

รปูรา่งเฉพาะทีไ่มซ่ ้ากนั 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย  

หมูบ่า้นชาวประมงอเินะ (Ine-Cho) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงอนุรักษ์ทีห่ลงเหลอืยูเ่พยีง

ไม่กีแ่ห่งของประเทศญี่ปุ่ น ที่นี่มจีุดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อืน่ มกีารสรา้งบา้นยื่น

ออกไปในน ้าแลว้มชีอ่งจอดเรืออยู่ภายในบา้น คลา้ยๆกับเมอืงเวนิส ประเทศอติาลี ซึง่จะ
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สรา้งอยู่ตดิกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝ่ังเกดิเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาไม่

เหมอืนกับทีใ่ดๆในญีปุ่่ น โดยบา้นแบบนี้เรยีกว่า ฟนูะยะ (Funaya) หมูบ่า้นอเินะในปัจจุบัน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช ิงวัฒนธรรมที่ใหบ้รรดานักท่องเที่ยวไดส้ัมผัสกับวิถีชีว ิตของ

ชาวประมงแบบโบราณ ตัง้แตก่ารตกปลา การปลกูขา้ว และอืน่ๆ  

 

ลอ่งเรอืชมอา่วอเินะ (Ine-wan Bay Excursion Boat) เรอืล านี้จะพานักท่องเทีย่ว 

วนรอบอา่วอเินะซึง่รายลอ้มไปดว้ยบา้นแบบฟนุายะโดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีใหท้่านได ้

ชมภมูทิัศน์ของหมู่บา้นลอยน ้าแห่งนี้ ทีดู่สวยงามแปลกตาแตกต่างไปจากเมือ่มองจากบน

บกและยังจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับการใหอ้าหารกับฝูงนกนางนวลทีบ่นิแวะเวยีนมาทีเ่รอือกี

ดว้ย 

ค า่ 

 

 บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พเิศษกบั บฟุเฟ่ต ์เมนขูาปยูกัษ ์แบบไมอ่ ัน้ !!! 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก KOBE HOTEL FRUIT FLOWER หรอืเทยีบเทา่ 

ผอ่นคลายกบัการแชน่ ้าจากแรธ่รรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ศาลเจา้แหง่ความรกั หรอื ศาลเจา้อคิตุะ - โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอซากา้ – 

OSAKA EXPO CITY – ชอ้ปป้ิง โดตงโบร ิ– ชอ้ปป้ิงชนิไชบาช ิ[B/L/D] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ศาลเจา้แหง่ความรกั หรอื ศาลเจา้อคิตุะ[Ikuta Shrine] ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโกเบ และ

มปีระวัตคิวามเป็นมายาวนานกวา่ 1800 ปี ตามต านานกล่าวว่ามเีทพเจา้แห่งสายสัมพันธอ์ยู่

ภายในเขตวัดนอกจากศาลเจา้หลักแลว้ ยงัมศีาลเจา้เล็กๆอยูอ่กีมากมาย ศาลเจา้อคิุตะเป็น

สถานที่ศักดิส์ทิธิด์า้น "ความรัก"ชาวญี่ปุ่ นมักจะเขา้ไปขอพรเกีย่วกับความรักอยู่เสมอ 

ศาลเจา้แห่งนี้ยังมีบรรยากาศที่สงบและเป็นสถานที่ ที่นิยมไปขอพรของชาวเมอืงโกเบ 

 

โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์[Kobe Harborland] เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใกลท้่าเรอืโกเบ แบง่เป็น 

2 สว่นใหญ ่คอื Mosaic ทีป่ระกอบดว้ยรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ รา้นอาหาร ซึง่จะมองเห็นอา่วโกเบ

ทัง้หมด และสว่นปลายสดุก็เป็นสวนสนุกขนาดยอ่มทีม่ชีงิชา้สวรรคข์นาดใหญต่ัง้อยู ่อกีสว่น

คอื Canal Garden มหีา้งฯใหญ่ๆ เชน่ Hankyu Department store , รา้นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

และ เอาทเ์ล็ท รวมอยูด่ว้ย 

กลางวนั 

 

 อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั ณ โกเบ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์

เมนแูนะน า...สเต็กเนือ้ววัโกเบ และสเต็กซฟีู๊ ด 
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ชอ้ปป้ิง ณ โอซากา้เอ็กซโ์ปซติี ้[OSAKA EXPO CITY] ทีเ่ทีย่วแห่งใหมใ่นโอซากา้ 

ศนูยร์วมความบนัเทงิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เอ็กซโ์ปซติีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

สวนสาธารณะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทีจั่ดขึน้เมือ่ปี 1970 ตัง้อยู่ในเมอืง

ซุอติะ จังหวัดโอซากา้ มเีนื้อที่ทัง้หมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพื้นที่แห่งนี้มี

แหล่งความบันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, 

learning, and discovering อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกับกจิกรรมต่างๆ ทัง้ชอ้ปป้ิง กนิขา้ว 

หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศัย 

 

 

ชอ้ปป้ิง ยา่นโดตงโบร ิ[ Dotombori ] หนึง่ในยา่นบันเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดังของโอ

ซากา้ เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิดใหบ้รกิาร 24 ชั่วโมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิ

คลองโดตงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และแหลง่บนัเทงิอกีมากมาย ในชว่งกลางคนืก็จะเปิดไฟ

ประดับประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึ ป้ายนักวิง่กลูโิกะ (Glico Running Man 

sign) และปคูานโิดราคุ (Kani Doraku crab) ทีเ่ป็นสัญญลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ แถมยัง

เชือ่มต่อกับ ยา่นชนิไซบาช ิ[ Shinsaibashi ] บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาว

ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์ รา้นรองเทา้ 

กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนด์ทัง้ญี่ปุ่ นและ

ต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอยา่งที่

ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี ้

  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ชนิไซบาช ิ

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CRYSTAL NAMBA MINAMI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN [B/-/-] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าทา่นในการเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ

แบรนดด์ังมากมายตัง้อยูป่ะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, 

Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอืน่ๆ เรยีกไดว้า่เป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ

ยีห่อ้ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมสีนิคา้จ าพวกอาหารและเครือ่งดืม่หรอืตุ๊กตา

น่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทันสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่

ชนิไซบาชยิังม ีShopping Arcade ทีเ่อารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดยีวกันมี

เสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมสีนิคา้ใหเ้ลอืกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดัง้เดมิ

,อัญมณีเครือ่งประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ และยงัมสีถานทีท่อ่งเทีย่วส าคัญๆตา่งๆมากมาย เชน่ 

วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณ์ัสตัวน์ า้ไคยกูงั ศาลเจา้เฮอนั 

ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์

หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 

หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ เต็มวนั เพิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่าน

ทีซ่ ือ้ทัวรเ์สรมิน าทา่นเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเล่นหลาก 

หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คด

ราฟท”์ล่องเรอืผจญภัยกับไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่า

สะพรงึกลัวเหมอืนอยู ่ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 
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(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่าน

พสิูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวก

ของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร ์โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครือ่งเล่นใหม่

ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอกี 1 ใน เครือ่งเล่นหวาดเสยีวสดุๆ 

และสามารถหมนุไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ดิง่สงูสดุ

ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหมล่่าสดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตัวเหลอืง

สดุกวนทีโ่ด่งดังมาจาก เรือ่ง Depicable Me ซึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คอื Despicable Me 

Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์่างๆ 

มากมาย รวมทัง้ยังมเีครือ่งเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่

ทีส่ดุอกีทัง้ส าหรับทา่นทีช่ ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีนยนูเิวอรแ์ซล ญีปุ่่ น ตอ้ง

น ากลับมาอกีครัง้ ภายในงานจะมทีัง้เกมไขปรศินาสบืคด ีReal Escape Game ตามดว้ย 

Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะไดด้ืม่

ด ่ากบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก CRYSTAL NAMBA MINAMI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 ปราสาทโอซากา้ (ถา่ยรปูดา้นนอก) – รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท – ออิอน 

มอล ์– สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ[B/-/-] 

[TG673 17.35 – 21.25] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ชมบรเิวณ ดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ [Osaka Castle] ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลกัษณ์

ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญข่องยคุสมยัทีโ่ชกนุโตโยโตม ิ ปกครองและออกค าสัง่ให ้

กอ่สรา้งปราสาทแหง่นีนั้บเป็นแลนดม์ารก์อนัดบัหนึง่ของโอซากา้ทีต่อ้งมาเยอืนสกัครัง้ 

 

รงิคก์ ุพรเีมยีม เอาทเ์ล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญ ่ทีม่กีาร

ออกแบบใหดู้เหมือนกับรีสอร์ทโดยไดแ้รงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมี

ประวัตศิาสตรข์องอเมรกิาและมรีา้นคา้ถงึ 150 รา้นทีพ่รอ้มใหท้า่นไดเ้ดนิเขา้ไปเลอืกซือ้ของ 

ทัง้สนิคา้แบรน์เนมของญีปุ่่ น หรอื ของต่างชาต ิเชน่ Prada , Burburry , Coach , Nike , 

Adidas , Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

 

ออิอน มอลล ์[Aeon mall] เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีน่ยิมในหมู่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ภายในตกแต่งรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มรีา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น 

จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมรีา้นเสื้อผา้

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

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ ่

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG673 

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

************************************************** 
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โปรแกรม : OSAKA KOBE เนือ้ ตดิมนัส ์6D4N 

โดยสายการบนิไทย  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

12 ก.ค. - 17 ก.ค.62 

(วนัหยุดอาสาฬหบูชา) 
43,900 43,900 43,900 42,900 33,900 7,900 

26 ก.ค. – 31 ก.ค.62 

(วนัหยุดเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

44,900 44,900 44,900 43,900 34,900 7,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

***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 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มดัจ าทีพั่ก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้
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ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

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

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

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
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 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซีา่ตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

5. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยนัวา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทัวร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่งัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   
   

                                                                                                                                                             QE2KIX-TG003   หนา้ 12 จาก 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


