
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 คณะพร้อมกนัทสีนามบินดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 3 ประตูทางเข้าที 1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เจ้าหน้าทบีริษัทฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความ

สะดวกใหท้่านกอ่นขนึเครอืง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครืองบิน AIRBUS A330-300 ทีนังแบบ 3-3-3 

(377ทีนัง) นําหนักกระเป๋าเดินทางทงัขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครืองดืมทงัขาไปและขากลบั ** 

11.05 ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ 606 

19.25 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาท้องถนิเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้  

จากนนันําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ  

วันที รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ     NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 
นาริตะ – วัดคามาคุระ – โอชโินะ ฮัคไค – พพิธิภณัฑ์แผ่นดนิไหว –  

ทะเลสาบยามานากะ    
LAKE YAMANAKA SUNPLAZA 

HOTEL หรือเทยีบเท่า 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟูจ ิ– ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ –  

นาโกย่า   - SUNROUTE NAGOYA 
HOTEL หรือเทยีบเท่า 

4 นาโกย่า – ศาลเจ้าฟชิูมิ อนิาริ – ศาลเจ้าเฮย์อนั – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า   - OSAKA HINODE HOTEL 
หรือเทยีบเท่า 

5 
อสิระฟรีช้อปปิงตลอดทงัวันหรือเลือกซือทวัร์เสริม ยนิูเวอร์แซล สตดูโิอ  

(ไม่รวมค่าเดนิทาง)  - - OSAKA HINODE HOTEL  
หรือเทยีบเท่า 

6 
โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – ออีอนพลาซ่า – ริงกุ เอ้าท์เล็ต – 

สนามบินคนัไซ   - -  

7 สนามบินดอนเมือง     

 

บินลดัฟ้าสู่ดินแดนปลาดิบ เทียวเส้นทางสดุพิเศษ 
สมัผสัความยิงใหญ่ของภเูขาไฟฟจิู เทียวชมอารยธรรมเมืองเก่าจงัหวดัเกียวโต 

ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชือดงัจากหนังเรือง เกอิชา 

ช้อปปิงจใุจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พกั ออนเซน็สไตลญี์ปุ่ นแท้ๆ  

 อมิอร่อยไปกบั 

บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์ 

 ชาบู ชาบู สไตลญ์ปีุ่ น 

 
 

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์ 

      ราคาเริมต้น   49,900.- 
  

XJ 606 DMK – NRT 11.05 – 19.25 
XJ 611  KIX – DMK  23.55 – 03.50 



  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรูปองคใ์หญ่ อมติตา นิโอยู

ราอ ิหรอืทีรู้จกักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสมัฤทธอิงค์หลวงพ่อมคีวามสูงรวมฐาน 

.  เมตร เฉพาะองคพ์ระสงู  เมตร นําหนักราว  ตนั เดมิองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไมสู้ง

ถึง  เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครัง แม้จะสร้างขนึใหม่ก็ถูกภัย

ธรรมชาตเิหล่านีทาํลายลง จนกระทงัครงัสุดทา้ยในเมอืปีค.ศ.  ไดเ้กดิปาฏิหารยิก์บัองคห์ลวง

พ่อเพยีงแคท่รุดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยูท่เีดมิ ชาวญปีุ่ นมคีวามศรทัธาเชอืในการบนบาล

ขอให้ประสบความสําเรจ็ต่าง ๆ พลาดไม่ได้กบัการแวะบนัทกึภาพคู่กบัต้นสน ทพีระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลท ี ) ทรงปลูกในวโรกาสทเีสดจ็พระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจา้ราํไพพรรณี พระบรมราชนิี ครงัเยอืนวดัโคโตกอุนิเมอืวนัท ี  เมษายน  

เทียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อนําธรรมชาติ ทเีกดิจากเวลาแสน

ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทิไีหลซมึลกึลงพนืพภิพซมึซบับรเิวณทลีุ่มทาํให้

เกิดนําซึมขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมนําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนที

สวยงาม ในปี ค.ศ.  สถานทีแห่งนีได้ร ับการคัดเลือกเป็น ใน  อันดับแหล่งนําจาก

ธรรมชาติทดีีทสีุดของญปีุ่ น ท่านสามารถเลอืกซือสนิค้าพนืเมอืงต่างๆ และสนิค้าเกษตรกรรมที

ชาวบา้นนํามาขายระหว่างทางได ้มาากมายในหมู่บา้นแห่งนี 

นําท่านเยยีมชม พิพิธภณัฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทจีําลองเรอืงราวของภูเขา

ไฟฟูจิ และใหท่้านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรอืงราวเกยีวกบัแผ่นดนิไหวทเีกดิขนึใน

ประเทศญปีุ่ น หรอืเลอืกทดสอบบา้นจาํลองสถานการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสนัสะเทอืนจากขนัตําสดุ

สู่ขนัสูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนันอสิระให้ท่านได้เลอืกซอืของ

ฝากทรีะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี ัก ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA 

SUNPLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คาํ รบัประทานอาหารคาํในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นําแร่ธรรมชาติผ่านความรอ้นใต้พภิพเพอืผ่อนคลายความเมอืยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรกีระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํีามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายใหอ้ยู่ในสภาพคงทคีวามอศัจรรย์แห่งการอาบนําแร่แบบญปีุ่ นนีเองทําให้มผีู้กล่าวว่า => 

หากมาทีญีปุ่ นแล้วไมไ่ด้ลงอาบนําแรก่เ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญีปุ่ น ! 

(ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 2 นาริตะ – วดัคามาครุะ – โอชิโนะ ฮคัไค – พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ทะเลสาบยามานากะ 



 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิทบีรเิวณขนัท ี5 ซงึเป็นจุดทรีถ

โดยสารสามารถขนึไปจอดได ้ฟูจเิป็นภเูขาไฟทสีงูทสีดุในญปีุ่ น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญปีุ่ นอกีดว้ย ทา่นสามารถชมความงามของภเูขาไฟฟูจไิดต้ลอดทงัปี เพราะในแต่ละฤดภูเูขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทแีตกต่างกนั และเป็นภเูขาไฟทสีวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกต็าม (การขนึชม

ภเูขาไฟฟูจชินั 5 นนัขนึอยูก่บัสภาพอากาศอาํนวย) 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทใีหญท่สีดุในญปีุ่ น คนญปีุ่ น

เชอืว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทําให้เพมิพลงัได้ สําหรบัทนีี นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทใีหญ่ทสีดุแลว้ ยงัสามารถเลอืกซอืของฝากทขีนึชอืของทนีีได้อกีดว้ย เชน่ 

พายปลาไหล หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ทเีกยีวกบัปลาไหล 

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปปิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนด์เนมจากทุกมุมโลก 

เรยีงรายอยูบ่นถนนสายนี อกีทงัยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ทบี่งบอกถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืก

อยา่งมากมาย และยงัมจุีดชมววิทจีะทําใหเ้หน็ถนนสายน ีและตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตกึ

ทวีขีองนาโกยา ซงึมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายุทเีก่าแก่มากกว่า 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทพีกั นาโกย่า ณ SUNROUTE NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเขา้ชม ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกยีว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอืในฐานะเทพเจา้แหง่การคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทมีชีอืเสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิารวิ่า ,  แห่งทวัญปีุ่ น สมัผสัความสง่างาม  

โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตูญปีุ่ นโบราณ จํานวนมากกว่าหมนืคู่ ตงัเรยีงรายกนัจนกลายเป็นอุโมงคโ์ทริอ ิ

รวมแล้วความยาวประมาณ ,  เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี ทเีราท่านคุน้ตาด้วย เสาไมส้แีดง ใน

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโกย่า 

DAY 4 นาโกย่า – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮยอ์นั – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 



จากนันนําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั หรอื เฮย์อนัจินกุ ศาลนีสร้างขนึเนืองในโอกาสเฉลิม

ฉลองการก่อตงัเมอืงเกยีวโตครบรอบ  ปี ในปี ค.ศ.  ภายในศาลเจา้จะมกีารจดัสวนแบบ

ญปีุ่ น สถาปัตยกรรมของตวัศาลเจ้านีเป็นการจําลองพระราชวงัอมิพเิรยีลในสมยัเฮย์อนัเพอืถวาย

ใหก้บัพระจกัรพรรดคิมัมุและพระจกัรพรรดโิคะเม ซงึเป็นพระจกัรพรรดอิงคส์ดุทา้ยทปีระทบัอยู่ใน

เกยีวโตและยงัเป็นศนูยก์ลางของพทุธศาสนาลทัธชินิโตในเมอืงเกยีวโตอกีดว้ย 

นําทา่นสู ่ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิงชอืดงัของโอซากา้ ภายในย่านนีท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทงัสาํหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึงย่านนีถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชันนําแห่งหนึงของโอซาก้า อีกทังยังมี

รา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่หอ์ย่างหนึงของยา่นนีคอื ทกุรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซงึดดัทาํใหเ้ป็นรปู ปู กุง้ และปลาหมกึ ซงึนักท่องเทยีวใหค้วามสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทรีะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทสีดุ เพอืดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคอื ตกึรูปเครอืงหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชอืดงัจากญปีุ่ นนันเอง อสิระเพอืให้ท่านเลือกหาซอืของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครอืงสาํอางค ์ เสอืผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครอืงไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีโอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือโรงแรมทีท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํา ในย่านช้อปปิงชือดงัมากมาย 

ย่านอเุมดะ ย่านทไีดช้อืว่าเป็นศูนย์กลางทางความทนัสมยัทชีาวโอซากา้รู้จกักนัเป็นอย่างด ีศนูย์รวมแฟชนัที

กาํลงัอนิเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอนัหลากหลาย ห้างสรรพสนิคา้นับไม่ถ้วน นอกจากนันมทีงั

ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผบั บาร์ นับได้ว่ามาทเีดยีวกเ็ต็มอมิเลย

ทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตงัอยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้เป็นศนูยร์วมของทุกสงิไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปปิง แหล่งบนัเทงิ โรงละคร

เมอืงใหม่ ทําให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงนําชาเปิด

บรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซือทวัรพิ์เศษเทียว ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-   

เดก็ตาํกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

DAY 5 
โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปปิงตลอดทงัวนัหรือเลือกซือทัวร์เสริม  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> 

ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- บาท   เดก็ตาํกว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 



นําทา่นเดนิทางมุง่หน้าสู ่ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ทสีุดในโลกพนืทกีว่า 

100,000 ตารางเมตร ทมีขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนานตนืเต้นอย่างเต็มทใีนโรงถ่าย

แหง่นี  เขา้ชมสว่นต่างๆ ทแีบ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานทน่ีาสนใจ อาท ิฉากจําลองของ

นิวยอรค์ T23D ภาพยนตรส์ามมติ ิในฉากภาพยนตรเ์รอืงเทอรม์เินเตอร์ ซงึท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่

ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสูส้นุกสนานทที่านจะประทบัใจใชง้บสร้างกว่า 400 

ลา้นบาท นอกจากนียงัมเีบอืงหลงัฉากการถ่ายทาํจากเรอืง ET, ฉากจําลองของเมอืงซาน ฟรานซสิ

โกขณะอยู่ทโีอซากา้ BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถทใีชแ้สดงในภาพยนตร์ที

สมจรงิเหมอืนขบัรถทโีลดโผนเทยีวกนัตอ่ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิโกทมีไีฟไหมจ้รงิเหมอืน

อยูใ่นเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตรเ์รอืงจรูาสสคิพารค์ การแสดงและยอ้นยคุสตัว์ดกึดําบรรพท์ี

มไีดโนเสาร์ทเีรก็ซ์ตามไล่ล่าในความมดื, ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตนืเตน้ยามคาํคนื

, ล่องเรอืพรอ้มสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามทจีะโผล่ขนึมาขา้งลาํเรอืในขณะล่องฉากตามลา้งตามล่า

ในวอเตอร์ เวลิด,์ ฉากคาวบอย, ฉากสตนัโชว ์และการแสดงของบรรดาสตัว์แสนรูท้ใีชป้ระกอบฉาก

ในภาพยนตร ์อาท ิสุนัขจากเรอืงบโีธเฟ่น ลงิและนก ทงัหมดนีจะสร้างความบนัเทงิกบัท่านโดยไม่

ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมรกิา หรือเลือกจะสนุกกบัสนู๊ปปี สตูดโิอ (SNOOPY STUDIOS) 

เพลิดเพลนิกบัเครอืงเล่นนานาชนิด พรอ้มพบกบัสนู๊ปปี และบรรดาเพอืนผองมากมาย ขอแนะนํา

เครอืงเล่นยอดฮิต THE AMAZING ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กบั

เครอืงเล่น ตวัแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัด้วยตวัเองกบั

เบอืงหลงัฉากทตีนืเตน้ของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซอืสนิคา้ทรีะลกึ หา้มพลาดกบัเครอืงเล่นชนิด

ใหม่สําหรบับรรดาสาวกใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผสักลนิอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ

กบั สวนสนุกแฮร์รีพอตเตอร ์หรอื WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ทเีปิด

ให้บรกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า 45,000 ล้านเยน หรอืราว 16,000 ล้านบาท เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมอืวนัท ี15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพรอ้มกบัเครอืงเล่นและสถานทเีด่นๆ ทจีําลองมาจาก

สถานทจีรงิในภาพยนตร ์อาท ิหมู่บา้นฮอกสมี์ด (HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลก

ประหลาดของพ่อมด และเครอืงเลน่อนื ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็ร้านไมก้วาดสามอนั, ปราสาทฮอก

วอตส ์(HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทงัหอ้งเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึ

หอ้งเรยีนป้องกนัศาสตร์มดื โถงระเบียงสุดลึกลบั ห้องทํางานของศาสตราจารย์ดมัเบิลดอร์ ภาพ

พอร์เทรตเคลอืนไหวได,้ พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าครําครกึบั

หน้าทสีําคญัในการคดัเลอืกบ้านให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN 

JOURNEY RIDE), เทยีวบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ตาํทอีาสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผา่น

กระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุด

หรรษาพแีฝดวสีลยี ์เป็นตน้  

***อาหารกลางวนัและคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 



นําทา่นเขา้ทพีกั โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันําทา่นสู ่ตลาดปลาคโุรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพนืเมอืงยอดนิยมทพี่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซอืวตัถุดบิสดจากทะเลเพอืนําไปประกอบอาหารเป็นประจํา

ทุกวนั ในละแวกนันเองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลมิลองอย่างหลากหลาย 

อสิระให้ท่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหล้าบ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลทสีดใหม่ ซงึ

ระหว่างสองขา้งทางท่านจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแหง่นีแทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

นําท่าน ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาททีอลังการและยิงใหญ่ทีสุดของประเทศญีปุ่ น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซากา้ซงึโอบล้อมด้วยกาํแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญปีุ่ น

ในสมยัโบราณกว่าหมนืคนเพอืระดมสรา้งเสรจ็สนิภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามและ

มหศัจรรย์ยงิ ชมความงามพร้อมบนัทึกภาพเป็นทรีะลึก สร้างโดยโชกุน โตโยโตม ิฮเิดโยช ิเป็น

สญัลักษณ์อนัโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึงแรงงานสมยั

โบราณสรา้งไดอ้ยา่งประณีตงดงามมาก 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวล่า นําท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซอื

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไมว่่าจะเป็นเสอืผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทรีะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีหา้งจสัโก ้ให้ท่านชอ้ปปิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 

 Yen ซงึสนิคา้ทกุ ๆ อยา่งในรา้นราคาชนิละ  เยน ไมล่มืแวะซอืของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลกูอมขนมขบเคยีว ฯลฯ 

จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่ริงก ุเอ้าท์เลต็ ทรีวบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยหีอ้ดงัเกอืบ  

แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO 

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสนิคา้ 

INTIMATE APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรอืจะเป็นหมวด HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี ยงัมหีมวดสนิคา้อนื ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสอืผา้

เดก็ ซงึทกุชนิเป็นของแทร้าคาถกูพเิศษกว่าในหา้งสรรพสนิคา้ นับไดว้่าเป็นสวรรคข์องนักชอ้ปชาว

ญปีุ่ นและนักท่องเทยีวผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

DAY 6 
โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – ริงก ุเอ้าท์เลต็ – 

สนามบินคนัไซ  



23.55 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เทียวบินที XJ 611 

 

 

03.50  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

กาํหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

10 – 15 เม.ย. 49,900 บาท ** ไมมี่ราคาเดก็** 6,000 บาท 10,500 บาท 

11 – 17 เม.ย. 52,900 บาท ** ไมมี่ราคาเดก็** 6,000 บาท 10,500 บาท 

12 – 18 เม.ย. 49,900 บาท ** ไมมี่ราคาเดก็** 6,000 บาท 10,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมอืง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 อาหารบนเครอืงทงัขาไปและขากลบั 

 ค่านําหนกักระเป๋าทงัขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนัง, ซือนําหนักกระเป๋าเพิม, ซืออาหารเพิมหรือบริการต่างๆ

เพิมเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าทพีกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิลโรงแรมทีญีปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดียว + หนึงเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึงทวิน ห้องสองเตียงเดียว 

+ หนึงซิงเกิล ห้องหนึงเตียงเดียว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงอืนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไมร่วมประกนัสขุภาพ ** 

DAY 7 สนามบินดอนเมือง 



 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่านําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ %  และภาษหีกั ณ ทจี่าย %  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนินําใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 2 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางทีบริษัทฯต้องทําการวางการันตีค่ามดัจําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข และหรือ

เทียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํหรอืค่าบริการทงัหมด   
 

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเข้าใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทมีีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 



 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรอืงห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 
 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญปีุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ปีระสงค์จะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกนิ 

 วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพอืยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่ น ดงัตอ่ไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีาํนักในประเทศญปีุ่ นได้ เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 

 


