
 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

TOKYO – OSAKA  7D5N 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการ อาหาร โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ     NARITA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 
นาริตะ – วัดคามาคุระ – โอชิโนะ ฮัคไค – พิพิธภัณฑ์แผ่นดนิไหว –  
ทะเลสาบยามานากะ    

LAKE YAMANAKA SUNPLAZA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ภูเขาไฟฟูจิ – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ –  
นาโกย่า   - SUNROUTE NAGOYA 

HOTEL หรือเทียบเท่า 

4 นาโกย่า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮย์อัน – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า   - OSAKA HINODE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วันหรือเลือกซือ้ทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตดูโิอ  
(ไม่รวมค่าเดนิทาง)  - - OSAKA HINODE HOTEL  

หรือเทียบเท่า 

6 
โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – ปราสาทโอซาก้า – อีออนพลาซ่า – ริงกุ เอ้าท์เล็ต – 
สนามบินคันไซ   - -  

7 สนามบินดอนเมือง     

บินลดัฟ้าสู่ดินแดนปลาดิบ เท่ียวเส้นทางสดุพิเศษ 
สมัผสัความย่ิงใหญ่ของภเูขาไฟฟจิู เท่ียวชมอารยธรรมเมืองเก่าจงัหวดัเกียวโต 

ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิช่ือดงัจากหนังเรื่อง เกอิชา 
ช้อปป้ิงจใุจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พกั ออนเซน็สไตลญ่ี์ปุ่ นแท้ๆ  

 

 อิม่อร่อยไปกบั 
บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ 

 ชาบู ชาบู สไตลญ์ี่ปุ่น 

 

 

เมษายน 2562 เทศกาลสงกรานต์ 

      ราคาเร่ิมต้น   49,900.- 
  

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



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 
 

08.00 คณะพร้อมกนัที่สนามบนิดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตูทางเข้าท่ี 1 – 3 

เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอก็ซ์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรบัและอํานวยความ

สะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 

(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

11.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 606 

19.25 เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาท้องถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบร้อย

แลว้  

จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั นาริตะ ณ NARITA VIEW HOTEL หรอืเทีย่บเท่า 

  
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ วดัคามาครุะ หรอื วดัโคโตกอิุน นมสัการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมติตา นิโอยู

ราอ ิหรือที่รู้จกักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสมัฤทธิอ์งค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 

13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร น้ําหนกัราว 122 ตนั เดมิองค์พระใหญ่แกะสลกัจากไม้สูง

ถึง 24 เมตร วิหารและองค์พระถูกภัยธรรมชาติทําลายหลายครัง้ แม้จะสร้างขึ้นใหม่ก็ถูกภัย

ธรรมชาตเิหล่านี้ทําลายลง จนกระทัง่ครัง้สุดทา้ยในเมื่อปีค.ศ. 1584 ได้เกดิปาฏหิารยิ์กบัองค์หลวง

พ่อเพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ทีเ่ดมิ ชาวญี่ปุน่มคีวามศรทัธาเชือ่ในการบนบาล

ขอให้ประสบความสําเร็จต่าง ๆ พลาดไม่ได้กบัการแวะบนัทกึภาพคู่กบัต้นสน ที่พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รชักาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสดจ็พระราชดําเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ

พระนางเจา้รําไพพรรณ ีพระบรมราชนิี ครัง้เยอืนวดัโคโตกุอนิเมื่อวนัที ่9 เมษายน 2474 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านสู่ โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ําธรรมชาติ ที่เกิดจากเวลาแสน

ยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขาไฟฟูจทิีไ่หลซมึลกึลงพืน้พภิพซมึซบับรเิวณทีลุ่่มทําให้

เกิดน้ําซึมขงัขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ําในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ – นาริตะ  

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



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

สวยงาม ในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ําจาก

ธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสนิค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่

ชาวบา้นนํามาขายระหวา่งทางได ้มาากมายในหมู่บา้นแห่งนี้ 

นําท่านเยีย่มชม พิพิธภณัฑแ์ผน่ดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ทีจ่ําลองเรื่องราวของภูเขา

ไฟฟูจ ิและใหท้่านไดส้มัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกบัแผ่นดนิไหวที่เกดิขึน้ใน

ประเทศญี่ปุน่ หรอืเลอืกทดสอบบา้นจําลองสถานการณ์แผน่ดนิไหว รบัการสัน่สะเทอืนจากขัน้ตํ่าสดุ

สู่ข ัน้สูงสุด และศกึษาเรยีนรูป้ระสบการณ์ ในหอ้งจําลองต่างๆ จากนัน้อสิระให้ท่านได้เลอืกซื้อของ

ฝากทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ LAKE YAMANAKA 

SUNPLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น้ําแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรี้กระเปร่าผวิพรรณสดใสมน้ํีามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน้ําแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทําให้มผีูก้ล่าวว่า => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

(ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สมัผสัภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชดิที่บริเวณขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถ

โดยสารสามารถขึน้ไปจอดได ้ฟูจเิป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยงัเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

ญี่ปุน่อกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอดทัง้ปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิ

จะมคีวามงดงามทีแ่ตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟทีส่วยงามไมว่า่จะมองจากมุมไหนกต็าม (การขึน้ชม

ภูเขาไฟฟูจชิ ัน้ 5 นัน้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศอํานวย) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีส่ดุในญี่ปุน่ คนญี่ปุน่

เชื่อว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะทําให้เพิม่พลงัได้ สําหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชม

แหล่งเพาะพนัธุป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝากทีข่ ึน้ชือ่ของทีน่ี่ไดอ้กีดว้ย เช่น 

พายปลาไหล หรอืผลติภณัฑต์่างๆ ทีเ่กีย่วกบัปลาไหล 

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ – นาโกย่า 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก 

เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ทีบ่่งบอกถงึความมรีะดบัให้เลอืก

อย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิทีจ่ะทําใหเ้หน็ถนนสายนี้ และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตกึ

ทวีขีองนาโกยา ซึ่งมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายุทีเ่ก่าแก่มากกวา่ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั นาโกย่า ณ SUNROUTE NAGOYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเขา้ชม ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอืในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ื่อเสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิารวิ่า 30 ,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่น สมัผสัความสง่างาม  

โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตูญี่ปุน่โบราณ จํานวนมากกว่าหมื่นคู่ ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็นอุโมงค์โทรอิ ิ

รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสาไม้สแีดง ใน

ฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเฮย์อนั หรือ เฮย์อนัจนิกุ ศาลนี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิม

ฉลองการก่อตัง้เมอืงเกยีวโตครบรอบ 1100 ปี ในปี ค.ศ.1895 ภายในศาลเจ้าจะมกีารจดัสวนแบบ

ญี่ปุน่ สถาปตัยกรรมของตวัศาลเจ้านี้เป็นการจําลองพระราชวงัอมิพเิรยีลในสมยัเฮย์อนัเพื่อถวาย

ใหก้บัพระจกัรพรรดคิมัมุและพระจกัรพรรดโิคะเม ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดอิงค์สุดท้ายที่ประทบัอยู่ใน

เกยีวโตและยงัเป็นศนูยก์ลางของพุทธศาสนาลทัธชินิโตในเมอืงเกยีวโตอกีดว้ย 

นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชือ่ดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัร้านค้าเก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้สําหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้นําแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัทําใหเ้ป็นรูป ป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนกัท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ

DAY 4 นาโกย่า – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – ศาลเจ้าเฮยอ์นั – ย่านชินไซบาชิ – โอซาก้า 
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ถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการค้า

ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครื่องสําอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที ่โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 (ชือ่โรงแรมทีท่่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านช้อปป้ิงช่ือดงัมากมาย 

ย่านอเุมดะ ย่านทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นศนูย์กลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารู้จกักนัเป็นอย่างด ีศูนย์รวมแฟชัน่ที่

กําลงัอนิเทรนด ์แหล่งรวมร้านอาหารอนัหลากหลาย ห้างสรรพสนิค้านับไม่ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้

ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผบั บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เตม็อิม่เลย

ทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงโอซากา้เป็นศนูยร์วมของทุกสิง่ไม่วา่จะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทงิ โรงละคร

เมืองใหม่ ทําให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ําชาเปิด

บรกิารกวา่ 47 โรง 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.-   

เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 

100,000 ตารางเมตร ที่มขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเตม็ที่ในโรงถ่าย

แห่งนี้  เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานทีน่่าสนใจ อาท ิฉากจําลองของ

นิวยอรค์ T23D ภาพยนตรส์ามมติ ิในฉากภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร ์ซึ่งท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่

ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่านจะประทบัใจใชง้บสร้างกว่า 400 

ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายทําจากเรื่อง ET, ฉากจําลองของเมอืงซาน ฟรานซิส

โกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลบัอดตีโดยรถที่ใชแ้สดงในภาพยนตร์ที่

สมจรงิเหมอืนขบัรถทีโ่ลดโผนเทีย่วกนัต่อ ฉากแผน่ดนิไหวในซานฟรานซสิโกทีม่ไีฟไหมจ้รงิเหมอืน

DAY 5 โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนัหรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> 

ผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.- บาท   เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
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อยู่ในเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตรเ์รื่องจูราสสคิพารค์ การแสดงและยอ้นยุคสตัวด์กึดําบรรพท์ี่

มไีดโนเสารท์เีรก็ซ์ตามไล่ล่าในความมดื, ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตื่นเตน้ยามคํ่าคนื

, ล่องเรอืพรอ้มสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาขา้งลําเรอืในขณะล่องฉากตามลา้งตามล่า

ในวอเตอร ์เวลิด,์ ฉากคาวบอย, ฉากสตัน้โชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรูท้ี่ใชป้ระกอบฉาก

ในภาพยนตร ์อาท ิสุนขัจากเรื่องบโีธเฟ่น ลงิและนก ทัง้หมดนี้จะสร้างความบนัเทงิกบัท่านโดยไม่

ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกบัสนู๊ปป้ี สตูดิโอ (SNOOPY STUDIOS) 

เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมพบกบัสนู๊ปป้ี และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอแนะนํา

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

เครื่องเล่น ตวัแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัด้วยตวัเองกบั

เบือ้งหลงัฉากทีต่ื่นเตน้ของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึ ห้ามพลาดกบัเครื่องเล่นชนิด

ใหม่สําหรบับรรดาสาวกให้ได้เขา้ไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ

กบั สวนสนุกแฮรร์ี่พอตเตอร์ หรือ WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิด

ใหบ้รกิารแลว้ ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรอืราว 16,000 ล้านบาท เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกบัเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จําลองมาจาก

สถานทีจ่รงิในภาพยนตร ์อาท ิหมู่บ้านฮอกส์มี้ด (HOGSMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลก

ประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็รา้นไมก้วาดสามอนั , ปราสาทฮอก

วอตส ์(HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้หอ้งเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึ

ห้องเรยีนป้องกนัศาสตร์มดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั ห้องทํางานของศาสตราจารย์ดมัเบลิดอร์ ภาพ

พอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าครํ่าครกึบั

หน้าที่สําคญัในการคดัเลอืกบ้านให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN 

JOURNEY RIDE), เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ตํ่าที่อาสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผ่าน

กระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณีย์นกฮูก, ร้านซองโกโจ๊กชอ็ป ร้านขายของเล่นตลกสุด

หรรษาพีแ่ฝดวสีลยี ์เป็นตน้  

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นําท่านสู่ ตลาดปลาคโุรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมทีพ่่อคา้ พ่อครวั

จากรา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซื้อวตัถุดบิสดจากทะเลเพื่อนําไปประกอบอาหารเป็นประจํา

ทุกวนั ในละแวกนัน้เองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายร้านให้ท่านสามารถลิ้มลองอย่างหลากหลาย 

อสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหล้าบ๊วย ผกัผลไม้ รวมถงึอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่ง

ระหวา่งสองขา้งทางท่านจะสงัเกตุเหน็วา่ตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไม่สกปรกเลยสกันิดเดยีว 

นําท่าน ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่อลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

สญัลกัษณ์โดดเด่นของโอซากา้ซึ่งโอบล้อมด้วยกําแพงหนิแกรนิตขนาดใหญ่โดยแรงงานชาวญี่ปุ่น

ในสมยัโบราณกวา่หมื่นคนเพื่อระดมสรา้งเสรจ็สิน้ภายในเวลา 3 ปี สรา้งไดอ้ย่างประณตีงดงามและ

มหศัจรรย์ยิง่ ชมความงามพร้อมบนัทึกภาพเป็นที่ระลกึ สร้างโดยโชกุน โตโยโตม ิฮิเดโยช ิเป็น

สญัลกัษณ์อนัโดดเด่นของโอซาก้า โอบล้อมด้วยกําแพงหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานสมัย

โบราณสรา้งไดอ้ย่างประณตีงดงามมาก 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวล่า นําท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ชอ้ปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลือกซื้อ

สนิคา้จากรา้นคา้ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า-รองเทา้ ของแต่งบา้น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ ภายใน

อาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิค้าของร้าน 

100 Yen ซึ่งสนิคา้ทุก ๆ  อย่างในรา้นราคาชิน้ละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิ

ขนมโมจ ิ, เบนโตะ , ผลไมส้ด และแหง้ , ลูกอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ ริงก ุเอ้าทเ์ลต็ ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยี่ห้อดงัเกอืบ 200 

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

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็นหมวดสินค้า 

INTIMATE APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, 

FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมหีมวดสนิคา้อื่น ๆ อาทเิชน่ รองเทา้ กระเป๋า เสื้อผา้

เดก็ ซึ่งทุกชิน้เป็นของแทร้าคาถูกพเิศษกวา่ในหา้งสรรพสนิคา้ นบัไดว้า่เป็นสวรรคข์องนกัชอ้ปชาว

ญี่ปุน่และนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนอย่างแทจ้รงิ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

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

สนามบินคนัไซ  
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

23.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 

 
03.50  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

ก าหนดการเดินทาง :  

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า 2 ปี 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

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

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

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

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

DAY 7 สนามบินดอนเมือง 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน้ําหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ

เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 

+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้าํหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน้ําหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน้ําใจสําหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรุณาสํารองทีน่ัง่โดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจําท่านละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจํา 

 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ
เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   
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หมายเหตุ 
*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออํานาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน้ํามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
สําคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสันําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  
 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมที่พกัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที่เขา้พกั   โดยมหี้องพกัสําหรบัผูสู้บ
บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บรกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพํานักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่วา่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุน่ ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ํานกัในประเทศญี่ปุน่ได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระทาํในประเทศญีปุ่่นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
 

 


