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DAY 1: กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ      (XJ 600   23.45 – 08.00) 

DAY 2: สนามบนินารติะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาช ิ– พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – ออนเซน็ 

DAY 3: ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ยา่นซาคาเอะ – นาโงยา่ 

DAY 4: นาโงยา่ – เกยีวโต – วดัคโิยมสิ ึ– สะพานโทเกต็สเึคยีว – สวนไผ ่– ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซากา้ 

DAY 5: อสิระฟรชีอ้ปปิ�งตลอดทั �งวนัหรอืเลอืกซื�อทวัรเ์สรมิ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) 

DAY 6: สะพานอาคาชไิคเคยีว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– เทม็โปซาน – พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�า – ชอ้ปปิ� งชนิไซบาช ิ– สนามบนิคนัไซ 

DAY 7: สนามบนิคนัไซ – กรงุเทพฯ      (XJ 611   00.10 – 04.00) 

*** ชมความงดงามของภเูขาไฟฟจิูสญัลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่ น ช้อปกระหนํ�า 2 แหล่งช้อปชื�อดงั  

พิเศษให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์และบฟุเฟ่ตน์านาชาติ แช่ออนเซน็สไตลญี์�ปุ่ น *** 

กาํหนดการเดินทาง :  มิถนุายน ���� 

 โดยสายการบิน แอร ์เอเซีย เอก็ซ ์  
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วนัแรกของการเดินทาง กรงุเทพฯ  

20.30  คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที� 1 

– 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที�บรษิัทฯคอยต้อนรบัและ

อาํนวยความสะดวกใหท้า่นกอ่นขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทาํการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที�นั �งแบบ 

3-3-3 (377ที� นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. 

บริการเสิรฟ์อาหารร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

23.45  ออกเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 600 

 

วนัที�สองของการเดินทาง        สนามบินนาริตะ – หลวงพ่อโตคามาครูะ – ล่องทะเลสาบอาชิ –  

     พิพิธภณัฑแ์ผ่นดินไหว – ออนเซน็  

08.00 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาท้องถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมือง

เรยีบรอ้ยแลว้  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคูระ ณ วดัโคโตกุอิน นมสัการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 

อมติตา นิโอยูราอ ิหรือที�รู้จกักนัในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทําจากสมัฤทธิ �องค์

หลวงพ่อมคีวามสงูรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองคพ์ระสูง 11 เมตร นํ�าหนักราว 122 

ตนั เดมิองคพ์ระใหญ่แกะสลกัจากไมส้งูถงึ 24 เมตร ประดษิฐานในวหิาร อนิาดะ โนสยึู

โบเนะ สตรทีี�เคยรบัใชโ้ชกนุโยรโิมโตะ มนิาโมโตะ แห่งคามาครูะ ไดจ้าํลองแบบมาจาก

เมอืงนารา เกดิพายุใตฝุ้่ นพดัปผา่นคามาครูะทาํใหว้หิารกบัองคพ์ระไดร้บัความเสยีหาย

เกนิกว่าจะซ่อมแซม นาง และหลวงพ่อโจโคะ จงึเดนิทางบอกบุญไปยงัพุทธศาสนิกชน

ที�ศรทัธาในศาสนาพุทธทั �วประเทศญี�ปุ่น เพื�อสร้างองค์พระใหญ่อกีครั �ง แต่ครั �งนี�ใช้

สมัฤทธใ์นการสรา้งดว้ยชา่งฝีมอืด ีคอื ทนัจ ิฮซิาโตโมะ และ โกโรอ-ิมง โอโนะ สาํเรจ็ใน 

ปีค.ศ. 1335 ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอิน ต่อมาเกิดพายุใต้ฝุ่ น และ

แผน่ดนิไหวทาํใหว้หิารที�ครอบองคพ์ระไดร้บัความเสยีหายทั �งหมดแมจ้ะสรา้งขึ�นใหมอ่กี

หลายครั �งกถ็ูกภยัธรรมชาตเิหล่านี�ทําลายลงจนกระทั �งครั �งสุดท้ายในเมื�อ ปีค.ศ. 1584 

ได้เกิด คลื�นยกัษ์สนึามิพัดถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรอืราษฏรลงทะเลไปหมด 

หากแต่เกดิปาฏหิารยิก์บัองคห์ลวงพอ่เพยีงแค่ทรุดลงเลก็น้อย แต่ยงัคงประดษิฐานอยู่ที�

เดมิไม่ได้เคลื�อนยา้ยไปไหน ทําการบูรณะเป็นครั �งที� 2 หากแต่องค์พระยงั คงประทบั

กลางแจง้ โดยไม่มวีหิารครอบช่วยปกป้องเมอืงคามาคุระไหร้อดพน้จากภยัพธิรรมชาติ
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ตั �งแต่บดันั �นตราบจนถงึวนันี� ซึ�งชาวญี�ปุ่นมคีวามศรทัธาเชื�อในการบนบาลขอใหป้ระสบ

ความสําเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื�องงาน ความรกั สุขภาพ หรือแม้กระทั �งของบุตร

สาํหรบัคู่สาม-ีภรรยาที�มบีุตรยาก และมทีางขึ�นภายในองคพ์ระสมัฤทธิ � ใหท่้านไดส้มัผสั

สายตาดเูนื�อภายในองคพ์ระ มเีวลาเดนิเล่นชมสวนบรเิวณดา้นหลงัวดั และประทบัใจใน

ความน่ารกัของกระรอกตามธรรมชาตทิี�มทีั �วบรเิวณ.ลมืไม่ได้ที�จะแวะบนัทกึภาพคู่กบั

ตน้สน ที�พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที� 7) ทรงปลกูในวโรกาสที�เสดจ็

พระราชดําเนิน พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระนางเจา้ราํไพพรรณี พระบรมราชนิี ครั �งเยอืนวดั

โคโตกอุนิเมื�อวนัที� 9 เมษายน 2474 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านสมัผสัความงามราวกบัภาพวาดกบัรายการ ล่องทะเลสาบอาชิ จาก สถานี   

ฮาโกเน่มาจิ สู่ สถานีโมโตฮาโกเน่ สมญา ราชินีแห่งทะเลสาบ วนัที�อากาศแจ่มใส

บนผืนนํ�าท่านสามารถมองเห็นเงาสะท้อนสวยงามของ เม้าท์  ฟูจิ ความงามของ

ทะเลสาบแห่งนี�  เกดิจากการก่อตัวของลาวาภูเขาไฟฟูจิทําให้ปิดทางออกของนํ�าใน

ทะเลสาบ 

นําท่านเยี�ยมชม พิ พิธภัณ ฑ์แผ่นดินไหว EARTH QUAKE MUSEUM ที�จําลอง

เรื�องราวของภูเขาไฟฟูจิ และให้ท่านได้สมัผสักบับรรยากาศของการจําลองเรื�องราว

เกี�ยวกับแผ่นดินไหวที� เกิดขึ�น ในประเทศญี�ปุ่ น  หรือเลือกทดสอบบ้านจําลอง

สถานะการณ์แผ่นดนิไหว รบัการสั �นสะเทอืนจากขั �นตํ�าสุดสู่ข ั �นสูงสุด และศกึษาเรยีนรู้

ประสบการณ์ ในห้องจําลองต่างๆ จากนั �นอสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อของฝากที�ระลกึตาม

อธัยาศยั 

สมควรแกเ่วลานําท่านเขา้ที�พกับรเิวณ ณ ONSEN HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ 

เสิรฟ์แบบไม่อั �น !  

พกัผอ่นกบัการแช ่ออนเซน็ นํ�าแรธ่รรมชาตผิา่นความรอ้นใตพ้ภิพเพื�อผอ่นคลายความ

เมื�อยล้าเลือดลมเดินดีเสรมิสุขภาพให้กระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี�ามนีวลช่วย

ระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่

แบบญี�ปุ่ นนี� เองทําให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที� ญี� ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่ก็

เหมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 
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วนัที�สามของการเดินทาง         ออนเซน็ – ภเูขาไฟฟจิู – ทะเลสาบฮามานะ – ย่านซาคาเอะ –  

     นาโงย่า 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟจิู สมัผสัภเูขาไฟฟูจอิยา่งใกลช้ดิที�บรเิวณขั �นที� � ซึ�งเป็นจุด

ที�รถโดยสารสามารถขึ�นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที�สูงที�สุดในญี�ปุ่ น และยังเป็น

สญัลกัษณ์ของประเทศญี�ปุ่นอกีดว้ย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจไิดต้ลอด

ทั �งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจจิะมคีวามงดงามที�แตกต่างกนั และเป็นภูเขาไฟที�

สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (การขึ�นชมภูเขาไฟฟูจิชั �น 5 นั �นขึ�นอยู่กับ

สภาพอากาศอาํนวย) 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ปลาไหลที�ใหญ่ที�สุดใน

ญี�ปุ่ น คนญี�ปุ่ นเชื�อว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดรูอ้นจะทําใหเ้พิ�มพลงัได ้สาํหรบัที�นี�  

นอกจากท่านจะไดช้มแหล่งเพาะพนัธ์ปลาไหลที�ใหญ่ที�สดุแลว้ ท่านยงัสามารถเลอืกซื�อ

ของฝากที�ข ึ�นชื�อของที�นี�ไดอ้กีดว้ย เช่น พายปลาไหล  

นําท่านเดินทางเขา้สู่ตัว เมืองนาโงย่า ที�เก่าแก่ของญี�ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมอืงเอกของ

จงัหวดัไอจิ มขีนาดใหญ่อนัดับ 4 ของประเทศญี�ปุ่ นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายป ู

บรรยากาศเหมอืนเมอืงเลก็ที�มขีนาดใหญ่ดว้ยกลิ�นไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนั

แสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่หท์ี�แฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง 

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ยา่นชอ้ปปิ� งและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนดเ์นมจาก

ทุกมุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี� อกีทั �งยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ที�บ่งบอก

ถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิที�จะทําให้เหน็ถนนสายนี� และ

ตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตึกทีวีของนาโกยา ซึ�งมลีกัษณะคล้ายโตเกยีวทาว

เวอรแ์ต่มอีายทุี�เกา่แกม่ากกว่า 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําทา่นเขา้ที�พกั นาโงย่า ณ NAGOYA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง            นาโงย่า – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ่ – 

ย่านเมืองใหม่ชินเซไค – โอซาก้า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ เกียวโต จากนั �นเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ�าใส ที�ต ั �งอยู่บรเิวณเนิน

เขาฮงิาชยิามา่ เชญิดื�ม นํ�าศกัดิ �สทิธิ �สามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจากเทอืกเขา 
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ณ วัดแห่งนี�มีชื�อเสยีงด้วยห้องโถงกลางของวัดที�ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ�งมี

ระเบยีงไมท้ี�สรา้งยื�นออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาคํ�าถงึ 139 ตน้ เป็นจุดชมววิ

ของตวัเมอืงไดอ้ยา่งกวา้งไกลสดุตา  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนั �นนําทา่นชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานที�สวยงาม และเป็นบรเิวณที�ชาวญี�ปุ่ น

ชื�นชอบ และเป็นสถานที�ชมววิที�สวยที�สดุอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูตาม

อธัยาศยั จากนั �นนําท่านชมความสวยงาม ร่มรื�นของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO 

GROVES) นับหมื�นต้นตลอดข้างทางเสมือนหนึ�งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่านถูกปลูกขึ�น

ตั �งแต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื�อใช้ในการประดับสวน และชื�นชมความ

สวยงาม และใชใ้นการบาํบดัจติใจมาแต่ครั �งโบราณ ซึ�งสวนไผแ่หง่นี�ยงัเป็นสถานที�ถ่าย

ทาํภาพยนตร ์เรื�องเกอชิา ที�งดงามตระการตาไปทั �วโลก 

นําท่านสู่ ย่านชินเซไค หรอืแปลจากภาษาญี�ปุ่ นมคีวามหมายว่า โลกใหม่ ย่านแห่ง

สสีนัที�แสนทนัสมยัในอดตีของโอซากา้ เป็นย่านที�ท่านสามารถเลอืกทานอาหารในรา้น

เก่าแก่ดั �งเดมิของชาวเมอืงโอซากา้ได้แบบงา่ยดาย โดยเฉพาะเวลากลางคนืยา่นแห่งนี�

จะคกึคกัมากเป็นพเิศษ ผงัเมอืงทางตอนเหนือของย่านชนิเซไคนี� ไดร้บัอทิธพิลมาจาก

เมอืงปารสี สว่นในตอนใตน้ั �นถกูสรา้งตามเกาะโคนี�ยใ์นนิวยอรค์ อาหารขึ�นชื�อของยา่นนี�

ที�หา้มพลาดกค็อื คชิุคาสึ (KUSHIKATSU) ของทอดเสยีบไม ้มทีั �งไก,่ เนื�อววั, ฟักทอง 

และหน่อไม ้รวมถึงของหวานกม็กีล้วยและไอศกรมีทอดดว้ยเช่นกนั หลายคนที�ไปที�นี�

จะพบเห็นหุ่นคล้ายลงินั �งยิ�มตามมุมต่างๆที�เจอ นั �นก็คอื บิลลิเคน (BILLIKEN) หรือ

เทพแห่งโชคลาภนั �นเองที�เป็นอกีหนึ�ง สญัญลกัษณ์ของย่านนี�ด้วย 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําทา่นเขา้ที�พกั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพื�นที�ใกล้เคียง 

 

วนัที�ห้าของการเดินทาง        อิสระฟรีช้อปปิ� งตลอดทั �งวนัหรือเลือกซื�อทวัรเ์สริม  

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

     เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหนํ�า ในย่านช้อปปิ� งชื�อดงัมากมาย 

ย่านอเุมดะ ย่านที�ได้ชื�อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทนัสมยัที�ชาวโอซากา้รูจ้กักนัเป็นอย่างดี ศนูย์

รวมแฟชั �นที�กาํลงัอนิเทรนด์ แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่
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ถว้น นอกจากนั �นมทีั �งตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร รา้นเกมปาจงิโกะ ผบั บาร ์

นบัไดว้่ามาที�เดยีวกเ็ตม็อิ�มเลยทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตั �งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ�งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ� ง แหล่ง

บนัเทงิ โรงละครเมอืงใหม่ ทําให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย 

ตามมาดว้ยโรงนํ�าชาเปิดบรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซื�อทวัร์พิเศษเที�ยว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  

เดก็ตํ�ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

นําท่านเดนิทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ที�สุดใน

โลกพื�นที�กว่า 100,000 ตารางเมตร ที�ม ีขนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมริกา สนุกสนาน

ตื�นเตน้อยา่งเตม็ที�ในโรงถ่ายแหง่นี�  เขา้ชมสว่นต่างๆ ที�แบ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ 

มีสถานที�น่าสนใจ อาทิ ฉากจําลองของนิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมิติ ในฉาก

ภาพยนตร์เร ื�องเทอร์มเินเตอร์ ซึ�งท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอ

พร้อมชมฉากต่อสู้สนุกสนานที�ท่านจะประทับใจใช้งบสร้างกว่า 400 ล้านบาท 

นอกจากนี�ยงัมเีบื�องหลงัฉากการถ่ายทําจากเรื�อง ET, ฉากจําลองของเมอืงซาน ฟราน

ซสิโกขณะอยู่ที�โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลบัอดตีโดยรถที�ใชแ้สดงใน

ภาพยนตรท์ี�สมจรงิเหมอืนขบัรถที�โลดโผนเที�ยวกนัต่อ ฉากแผน่ดนิไหวในซานฟรานซิส

โกที�มไีฟไหม้จรงิเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตร์เรื�องจูราสสคิพาร์ค 

การแสดงและยอ้นยคุสตัว์ดกึดาํบรรพท์ี�มไีดโนเสาร์ทเีรก็ซ์ตามไล่ล่าในความมดื , ฮอลลี

วูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตื�นเตน้ยามคํ�าคนื , ล่องเรอื พรอ้มสนุกสนานกบัฉาก

ปลาฉลามที�จะโผล่ขึ�นมาขา้งลําเรอืในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร์ เวิลด์ , 

ฉากคาวบอย , ฉากสตั �นโชว์ และการแสดงของบรรดาสตัว์แสนรูท้ี�ใชป้ระกอบฉากใน

ภาพยนตร์ อาท ิสนุัขจากเรื�องบโีธเฟ่ น ลงิ และ นก ทั �งหมดนี�จะสรา้ง ความบนัเทงิกบั

ท่านโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงสหรัฐอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกับสนู๊ปปี�  สตูดิโอ 

(SNOOPY STUDIOS) เพลดิเพลินกบัเครื�องเล่นนานาชนิด พร้อมพบกบัสนู๊ปปี�  และ

บ รรด า เพื� อ น ผองม ากม าย  ข อแน ะ นํ า เค รื� อ ง เล่ น ย อด ฮิ ต  THE AMAZING 

ADVENTURES OF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กับเครื�องเล่น ตัวแรง ใหม่

ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัด้วยตวัเองกบัเบื�องหลงัฉาก

ที�ตื�นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลือกซื�อสนิคา้ที�ระลึก ห้ามพลาดกบัเครื�องเล่นชนิด

ใหมส่ําหรบับรรดาสาวกใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผสักลิ�นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์น

ฉากต่างๆกบั สวนสนุกแฮร์รี�พอตเตอร์ หรอื WIZARDING WORLD OF HARRY 

POTTER ที�เปิดให้บรกิารแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้าน
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บาท  เปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เมื�อวนัที� 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพรอ้มกบัเครื�อง

เล่นและสถานที�เด่นๆ ที�จาํลองมาจากสถานที�จรงิในภาพยนตร ์อาท ิหมู่บา้นฮอกสมี์�ด 

(HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื�องเล่นอื�น 

ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอนั, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS 

CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทั �งหอ้งเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึหอ้งเรยีน

ป้องกนัศาสตร์มดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั หอ้งทํางานของศาสตราจารย์ดมัเบลิดอร ์ภาพ

พอร์เทรตเคลื�อนไหวได้, พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่า

ครํ�าครกึบัหน้าที�สําคญัในการคดัเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ 

(THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที�ยวบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ตํ�า

ที�อาสาพาเหาะเหินแวะเวยีนผ่านกระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, 

รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุดหรรษาพี�แฝดวีสลีย์ เป็นต้น อสิระให้ทุก

ทา่นสนุกนัตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัและคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

นําทา่นเขา้ที�พกั โอซาก้า ณ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าในพื�นที�ใกล้เคียง 

 

วนัที�หกของการเดินทาง        โอซาก้า – โกเบ – สะพานอาคาชิไคเคียว – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์–  

  เทม็โปซาน – พิพิธภณัฑ์สตัวนํ์�า – ช้อปปิ� งชินไซบาชิ – 

  สนามบินคนัไซ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู) ซึ�งเป็นสะพาน

แขวนที�ยาวที�สุดในโลก สะพานแห่งนี�มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบัตเิหตุจากพายุ

เมื�อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นที�อาศยัเรอืเฟอร์รี�ขา้มฝั �งสญัจรไป

มาระหว่างเกาะสู่เกาะตอ้งอบัปางลง ทําใหม้ผีูเ้สยีชวีติทั �งเดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ 168 

ชวีติ รฐับาลญี�ปุ่นขณะนั �นจงึไดทุ้่มงบประมาณถงึ 4.5 รอ้ยล้านเหรยีญสหรฐั เพื�อสรา้ง

สะพานแขวนที�ยาวที�สุดในโลกแห่งนี�ขึ�น โดยไดร้บัการยอมรบัและชื�นชมในระดบัสากล

ว่าเป็นประดษิฐกรรมชั �นเยี�ยมของมนุษย์ที�เป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยานอวกาศขึ�นไป

สาํรวจนอกโลกดว้ยความยาวทั �งหมด 3,911 เมตร สงูประมาณ 300 เมตร ใชส้ายเคเบลิ

ที�ขงึสะพาน 2 เส้น ภายในสายเคเบิลมีเส้นลวดเล็ก ๆ ช่วยขงึอีกหลายร้อยเส้นรวม

ความยาวของสายเคเบลิที�ใชข้งึสะพานทั �งหมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

นําทา่นเที�ยวชม ฮารเ์บอรแ์ลนด ์เป็นพื�นที�รมิอ่าวทางใตข้องแผน่ดนิโกเบเป็นทาํเลที�มี

ทศันียภาพงดงาม ตลอดเวิ�งอ่าวรูปตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิ�งที�ดงึดดูใหเ้ขา้



 
8 TOKYO–OSAKA 7D4N. ON JUNE 2017. BY XJ(25-01-17) 

ไปมากมาย อาทเิช่น อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทั �งรา้นคา้ รา้นอาหาร โรงภาพยนตร ์

สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่นํ� า Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับ

บรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 

อาหารทะเล ซีฟู้ ด รวมทั �งของหวานอีกมากมายและเครื �องดื �มซอฟดริ�งค ์

 นําท่านสู่ เท็มโปซาน เป็นท่าเรอืการคา้ระหว่างประเทศมาตั �งแต่สมยัเมจ ิแต่มาบัดนี� 

ได้กลายเป็นรีสอร์ตท่องเที�ยวสําคัญของเมืองไปแล้ว นอกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์นํ� า 

KAIYUKAN ชงิช้าสวรรค ์DAIKANRANSHA พพิิธภณัฑ์ศลิปะ เรอืสําราญท่องอ่าวโอ

ซากา้แลว้ ยงัมรีา้นอาหารอร่อยๆเรยีงรายอยู่มากมาย ไมว่่าเดก็หรอืผูใ้หญท่ี�ไดม้โีอกาส

มาเหน็เจา้ฉลามวาฬว่ายวนไปมา ตอ้งอดที�จะรูส้กึไมไ่ดว้่าทะเลนั �นชั �งงดงามอะไรเท่านี� 

แวะมาเที�ยวแถว BAY AREA นี�กนั 

 นําท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัว์นํ�าไคยูคงั พพิธิภณัฑ์สตัว์นํ�าที�ใหญ่ที�สุดของญี�ปุ่ น

และเป็นหนึ�งในพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์�าอนัดบัตน้ๆ ของโลก มปีรมิาณนํ�ารวมทั �งหมด 11,000 

ตนั จดัแสดงสตัว์นํ�ามากกว่า 580 ชนิด จาํนวนกว่า 30,000 ตวั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้า

ชมพิพิธภณัฑส์ตัวนํ์�า) 

จากนั �นนําท่านสู่ เมืองโอซาก้า เป็นเขตเศรษฐกจิที�ใหญ่ที�สุดเป็นอนัดบั � และเป็น

เมอืงที�ใหญ่ที�สดุเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี�ปุ่ น นําท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปปิ� ง

ชื�อดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี�ท่านจะพบกบัรา้นคา้เกา่แกป่ะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนั

ทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทั �งสาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึ�ง

ยา่นนี�ถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชั �นนําแห่งหนึ�งของโอซากา้ อกีทั �งยงัมรีา้นอาหาร

ทะเลขึ�นชื�อมากมาย ซึ�งเสน่ห์อย่างหนึ�งของย่านนี�คอื ทุกรา้นค้าจะประดบัประดาร้าน

ของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ�งดดัทําให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ�งนักท่องเที�ยวให้

ความสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นที�ระลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้ง

จุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้ไดม้ากที�สุด เพื�อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์

เด่นของย่านนี�คอื ตกึรูปเครื�องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื�อดงัจากญี�ปุ่ น

นั �นเอง อสิระเพื�อใหท้่านเลอืกหาซื�อของตอ้งใจนานาชนิด อาท ิเครื�องสําอางค์  เสื�อผา้  

รองเทา้  กระเป๋า  เครื�องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตัวเดินทางสู่

สนามบินเพื�อกลบักรงุเทพ ฯ 
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วนัที�เจด็ของการเดินทาง       สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 

00.10 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 611 

04.00 ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

 

กาํหนดการเดินทาง  
 

กาํหนดการเดินทาง ราคาทวัร ์(พกัห้องละ �-� ท่าน 

ผูใ้หญ่ / เดก็  

พกัห้องเดี�ยว 
เพิ�มท่านละ 

14 - 20 มิ.ย. ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 

�� – �� มิ.ย. ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 

�� มิ.ย. – � ก.ค. ��,��� บาท / ท่าน  �,��� บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25  ท่าน  

ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบั

สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี�

ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงค์ต้องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื� อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ�ม, ซื� ออาหารเพิ �มหรือ

บริการต่างๆเพิ�มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดูแลท่านโดยตรง *** 

  คา่ที�พกัหอ้งละ 2 ท่าน / คา่พาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากใน

รายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรบัเงนิแบบเต็ม

รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรุณาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจํา ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o มดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

 กรุณาชาํระค่าใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 

 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และ

หรือเที�ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กบัสายการบิน หรือผ่าน

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไข

ของบริษทัฯเป็นที �เรียบรอ้ยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตผุลใดกต็าม ถอื

เป็นเหตุผลซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น     

การยกเลิกไฟท์หรอืการล่าชา้ของสายการบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล 

หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�ตา่ง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 
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 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษัท ฯ 

ก่อนทุกครั �ง มิฉะนั �นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีที�มกีารขึ�น

ลงของเงนิตราตา่งประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิ

จราจรตดิขดัหรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก ์ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบรกิารของรถบัสนําเที�ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที�ประเทศญี�ปุ่ น สามารถ

ใหบ้รกิารวนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั �น อาทเิช่น เริ�มงาน 08.00 น. ถงึเวลา 20.00 น. (ต้องถงึโรงแรม

เรยีบรอ้ยแลว้) การให้บรกิารในแต่ละวนัมอิาจเพิ�มเวลาการใชร้ถบสัได้ ทั �งนี�มคัคุเทศกแ์ละพนักงานขบั

รถจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยูก่บัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนั �นๆเป็นหลกั  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่

เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซี่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพํานักระยะสั �นในประเทศ

ญี�ปุ่ นไมเ่กนิ �� วนั ไมว่่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสาร

ในขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนักในประเทศญี�ปุ่ นได ้

เชน่ เงนิสด หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ � เดือน และมหีน้าหนังสือเดินทางที�ไม่มตีรา

ประทบัอยา่งน้อย 3 หน้า  

2. กิจกรรมใดๆที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิ�งที�ข ัดต่อกฎหมาย และเข้าข่าย

คณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพาํนักไมเ่กนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 


