
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12132 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 

10 – 14 เมษำยน 2562 33,900.- (ปรับรำคำ) 
 

 

วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง 

2100 พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง Terminal 1 อาคารระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 4 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์” พบกบัเจา้หนา้ที่ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 

เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง ที่น่ังบนเคร่ือง 3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที ่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เที่ยง ค า่ โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง ( 21.00 )     

2 
สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคนัไซ ( 00.55 – 08.40 ) นำรำ – วัด
โทไดจิ – สวนนำรำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ชินไซบำชิ 

✈  - 
BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “ยนิูเวอร์แซล 
สตูดิโอ” (ไม่มีบริกำรรถบัส) **ซ้ือทัวร์เสริมท่ำนละ 2,600 บำท** 

 - -
BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

4 
โอซำก้ำ – เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเก็ตสึเคยีว) – ศำลเจ้ำฟูชิ
มิ อินำริ – วำคำยำม่ำ – สถำนีแมวเหมียว – ปรำสำทวำคำยำม่ำ (ด้ำน
นอก) – ตลำดคุโรชิโอะ – โอซำก้ำ 

  - 
BLOEMEN NORTH-
HANAZONO HOTEL 
OR SIMILAR 

5 โอซำก้ำ – สนำมบินคนัไซ ( 09.50 – 13.50 )  - ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE


(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของ  

สายการบิน หากต้องการซ้ือเพิ่มต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม) 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารข้ึนเคร่ือง ดังน้ัน

ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

วันที่สอง สนำมบินดอนเมือง – สนำมบินคนัไซ – นำรำ – วัดโทไดจิ – สวนนำรำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) – ชินไซบำชิ 

0055 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 612 
มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ยกเว้นน ้าอัดลม, น ้าผลไม้, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ฯลฯ)  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0840 ถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย... 

ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง “นำรำ” เพื่อกรำบนมัสกำรขอพรพระพุทธรูปส ำริดท่ีเก่ำแก่ตั้ งแต่สมัยคริศตวรรษท่ี  18                 
ณ “วัดโทไดจิ” ชม “วิหำรไม้” ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยมีเสำขนำดใหญ่พร้อมพื้นท่ีเปิดโล่งมีควำมเช่ือว่ำผูท่ี้เดินผ่ำน     
ลำนกวำ้งจะพบกบัควำมโชคดีในปีนั้น ท่ีประตูทำงเขำ้ไมข้นำดใหญ่ดำ้นหน้ำนั้นจะมีรูปป้ันขนำดใหญ่เฝ้ำประตูอยู่ทั้ง
สองขำ้ง และน ำท่ำนเดินทำงสู่ “สวนนำรำ” สวนสำธำรณะที่เป็นที่นิยมและรู้จกักนัดีในช่ือว่ำ “สวนกวำง” เพรำะภำยใน
สวนมีกวำงอำศยัอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกกว่ำ 1,000 ตวั เดินอยูท่ ัว่ไป และในสวนยงัมีส่ิงท่ีเป็นอนุสรณ์ในประวติัศำสตร์ของ
เมืองนำรำที่น่ำชมอีกมำกมำย และน ำท่ำนเดินชมตน้ซำกุระที่มีอยู่เรียงรำยภำยในสวน ซ่ึงสีของดอกจะเขม้ข้ึนตำมอำยุท่ี
ปลูก ใหท้่ำนไดส้ัมผสับรรยำกำศ และเกบ็ภำพควำมประทบัใจตำมอธัยำศยั (โดยดอกซำกุระจะข้ึนอยูก่บัสภำพอำกำศ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
 



   
 

หลงัอำหำรกลำงวนัพำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ดำ้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มำร์คส ำคญัของเมืองโอซำกำ้ 
หอคอยปรำสำทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปรำสำทถูกลอ้มรอบดว้ยก ำแพงหินคอนกรีต, คูน ้ ำ และสวนนิชิโนมำรุ 
ซ่ึงตั้งอยู่ทำงป้อมตะวนัตก มีตน้ซำกุระกว่ำ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษำยนจึงเป็นแหล่งชมซำกุระท่ีโด่งดงั เพรำะฉำก
ดำ้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภำพปรำสำทโอซำกำ้ท่ีสวยวำมเป็นอยำ่งยิง่ ใหท้่ำนเกบ็ภำพควำมงดงำมของปรำสำท
โอซำกำ้ อิสระตำมอธัยำศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้ ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ที่มีช่ือเสียง และร้านบูติค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้
ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมือง
โอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุ
ลิโกะ สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค ่าอิสระตามอัธยาศัย ...ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ 
ในย่านชินไซบาชิ *** 

ที่พกั : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม โอซำก้ำ – อิสระช้อปป้ิงหรือเลือกซ้ือทัวร์พิเศษ “ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริกำรรถบัส) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
 อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปป้ิงตามย่านดังของเมืองโอซาก้า โดยมีไกดใ์หค้  าแนะน าการเดินทาง (ไม่มี
บริการรถบสั) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กบั “สถานีรถไฟ”ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อท่องเที่ยวในสถานที่ที่มี
ช่ือเสียง และแหล่งชอ้ปป้ิงยอดฮิตในมหานครโอซากา้ ไม่ว่าจะเป็น (ไม่รวมค่ารถไฟ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ) 
แนะน ำสถำนที่ท่องเที่ยวเมืองโอซำก้ำ และเมืองรอบๆ 

 

“วัดชิเทนโนจิ” (Shitennoji) หน่ึงในวดัที่เก่ำแก่ที่สุดของญ่ีปุ่ น เช่ือกนัว่ำเป็นวดัพุทธแห่งแรกขอประเทศญ่ีปุ่ น 

“พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลโอซำก้ำ” (Osaka Aquarium) หรือที่ เรียกว่ำ Kaiyukan ตั้ งอยู่ท่ี  Tempozan Harbor Village 
บริเวณอ่ำวโอซำกำ้ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น มีสัตวน์ ้ำหลำกหลำยชนิดท่ีอำศยัอยูใ่นมหำสมุทรแปซิฟิก 



“หมู่บ้านอเมริกา” (America-mura) หมู่บา้นแห่งความทนัสมยัเต็มไปดว้ยจุดถ่ายภาพเก๋ๆและร้านรวงมากมายรวมไป
ถึงร้านอาหารมุมชิลลเ์อาท์และในวนัพิเศษกมี็กิจกรรมน่าสนใจอาทิคอนเสิร์ตสุดสนุกจึงไม่แปลกใจเลยท่ีสถานท่ีน้ีเป็น
แหล่งโปรดของเดก็แนว 

“พิพิธภัณฑ์บ้านเรือน และการอยู่อาศัยเมืองโอซาก้า” ภายในสร้างจ าลองเมืองโอซากา้ และจดัแสดงอาคารบา้นเรือน
ของชาวเมืองตั้งแต่สมยัเอโดะตอนปลายจนถึงสมยัไทโช และสมยัโชวะตอนตน้ จุดที่น่าสนใจมากที่สุดอยูท่ี่การจ าลอง
บา้นเรือนของชาวเมืองโอซากา้ในราวค.ศ.1830-1844 โดยมีการปรับแสงเสียงตามเวลาเชา้กลางวนัเยน็สะทอ้นให้เห็น
ภาพความเป็นอยูข่องชาวเมือง และสัมผสัไดถ้ึงการใชชี้วิตของคนในสมยันั้นและชม เมืองจ าลองขา้วของเคร่ืองใชใ้น
สมยัยคุสมยันั้นใส่รายละเอียดเหมือนจริงเราสามารถเดินชมในบา้นได  ้

 

“UNIVERSAL STUDIO JAPAN” สวนสนุกไดแ้รงบนัดาลใจมาจากภาพยนตร์ของUniversal Studioค่ายหนงัใหญ่
แห่งอเมริกา...พบกบับรรยำกำศที่สนุกสนำนและน่ำต่ืนตำต่ืนใจภายในสวนสนุก กบัโซน “The Wizarding World                 
of Harry Potter : โลกเวทมนตร์ของแฮร์ร่ี” และโซนเคร่ืองเล่นอื่นๆ มำกมำยที่น่ำสนใจ กว่า 8 โซน นอกจากน้ียงัมี การ
แสดงต่างๆการโชวข์บวนพาเหรดไปตามถนนในสวนสนุก ภายนอกสวนสนุกยงัมี Universal Citywalk Osaka    ซ่ึงเป็น
หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านท่ีขายสินคา้ของยนิูเวอร์ซัลสตูดิโอส์และของท่ีระลึกของเมืองโอซากา้…            
“ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ” ที่ทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพื้นท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต่ืน
ตากบั “โรงถ่ายภาพยนตร์” ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ค, ฉากจ าลองเมืองซาน ฟราน
ซิสโก เป็นตน้ ... ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” หรือ“คนเหล็ก 2” ที่ใชง้บประมาณการก่อสร้างกว่า 400 
ลา้นบาทท่านจะไดส้ัมผสับรรยากาศการต่อสู้และการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ... แลว้ไปสนุกต่ืนเตน้กบัการหอ้ยโหนโผน
ทะยานไปกบัซุปเปอร์ ฮีโร่สายพนัธ์ุใหม่ “SpiderMan” สนุกสนานกบัการขบัรถผาดโผน ทะยานไปในอากาศที่สนุก
เสมือนขบัจริงในการเล่น “Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง “Back To The Future” ต่ืนเตน้เร้าใจกบัเหตุการณ์
จ าลองฉากเพลิงไหมใ้น นครซานฟรานซิสโกจากภาพยนตร์เร่ือง “Black Draff” หรือ “วีรบุรุษในเปลวไฟ” น าท่าน
สัมผสักบัเคร่ืองเล่นช้ินใหม่ “Spce Fantacy”... ใหท้่านสนุกสนานไปกบัการล่องเรืออพร้อมฉากปลาฉลามที่จะโผล่
ข้ึนมาล่าเหยือ่ขณะล่องเรือและฉากอื่น ๆ ท่ีหวาดเสียวจากเร่ือง “Jaw” ... แลว้ระทึกใจกบัฉากจ าลองเร่ือง “จูราสสิค
พาร์ค” (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกด าบรรพ ์พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานาชนิด รวมทั้ง “ทีเร็กซ์” 
ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุด จากนั้นน าท่านต่ืนตากบัโซนเปิดใหม่ล่าสุด “The Wizarding World of Harry Potter” ที่สร้าง
เพื่อเอาใจเหลา่สาวกของแฮร์ร่ีพอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาท ฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจหอ้งเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮอกมีท ร้านขายของแปลก
ประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลายและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ “บัตเตอร์เบียร์” เคร่ืองด่ืมที่ไดรั้บความนิยมใน
โลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี [ไม่มีแอลกฮอล]์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุด
ของโลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างดว้ยเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการถ่ายภาพ 
4K ที่จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่านเสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว หรือ
คุณหนูจะเลือกสนุกสนานที่ “วันเดอร์แลนด์” โซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัตวัการ์ตูนสุด



น่ารักช่ือดงัของญ่ีปุ่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street และเหล่าผองเพื่อนมากมาย ... อิสระใหท้่านไดส้นุกสนาน
ต่อกบัเคร่ืองเล่น 
 
 
 
 
 
 
(ส ำหรับทัวร์เสริม ... ***ส าหรับท่านใดจะไป “ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ” สามารถเลือกซ้ือทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ       
2,600 บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) จะไม่มีบริกำรรับกลับที่พัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนที่และรำยละเอียด
กำรเดินทำงกลับสู่ที่พักจำกทำงไกด์) 

แนะน ำแหล่งช้อปป้ิง 

“โดทงโบริ” หรือ “ดงโทโบริ” (Dotonbori) หน่ึงในสถำนบันเทิงยำมค ่ำคืนที่โด่งดงัของโอซำก้ำ เป็นแหล่งรวม
ร้ำนอำหำรมำกมำยที่เปิดใหบ้ริกำร 24 ชัว่โมง 

“Ebisubashisuji Shopping Street” ถนนคนเดินอันเป็นที่นิยมแห่งหน่ึงในย่าน  Dotonbori อัดแน่นไปด้วยร้านค้า
มากมายสินคา้มีราคายอ่มเยาว์ทั้งกระเป๋ารองเทา้เส้ือผา้สินคา้ไอเดียร้านABC Martร้านรองเทา้ในต านานนอกจากน้ียงัมี
สินคา้ยอดนิยมในราคาน่าคบหาอยูม่ากมายที่น่ีท่ามกลางห้างสรรพสินคา้หลายแห่งในโอซากา้ ท าให้เรียกเอบิสุบาชิว่า
โลกของแฟชัน่แห่งโอซากา้ขนานแท ้

“ย่านนัมบะ” ศูนยร์วมความเจริญและส่ิงอ  านวยความสะดวกครบวงจรทั้งห้างสรรพสินคา้ช่ือดงัอย่าง Namba CITY, 
Carnival Mall และ Takashimaya Osaka ...รวมถึงสวนสาธารณะชั้นลอยท่ีเป็นจุดเด่นอีกอย่างหน่ึงของนัมบะพาร์ค ดว้ย
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลกัษณ์สามารถรวมเอาความทนัสมยัมาผสมกบัความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวัสวยงาม 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือกลางวันและม้ือค ่าอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อย
จากร้านค้าต่างๆ *** 

ที่พกั : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี โอซำก้ำ – เกียวโต – อำรำชิยำม่ำ (สะพำนโทเก็ตสึเคียว) – ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ – วำคำยำม่ำ – สถำนีแมวเหมียว – ปรำสำทวำคำ
ยำม่ำ (ด้ำนนอก) – ตลำดคุโรชิโอะ – โอซำก้ำ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

   

ขอ้แนะน ำ !!!  หากท่านมีที่เที่ยวทีอ่ยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯ

ก่อนการเดินทาง เพ่ือทางเจ้าหน้าทีฯ่ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่าง

ครบถ้วน  

 



น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่ นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี เพื่อน าท่านเดินทางสู่ 
“เขตอะราชิยาม่า” น าท่านผ่อนคลายกบับรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเป็นสถานที่ยอดนิยมในการเยีย่มชมในช่วงที่ดอก
ดอกซากุระบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสี  ... เป็นเขตที่เต็มไปดว้ยไม้ไผ่และวดัหรือศาลเจ้ามากมาย ให้ท่านไดเ้ลือก
สักการะหรือท่านจะเลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองจากร้านคา้มากมายให้ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมความสวยงามและ
ความร่มร่ืน ดว้ยสีเขียวขจีของทิวไผ่นบัหม่ืนตน้ตลอดสองขา้งทางจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผูค้นที่รักธรรมชาติ
มากว่า 1,000 ปี … และน าท่านสู่ “สะพานโทเกตสึเคียว” ท่ีทอดขา้มแม่น ้ าโฮะซึ หรือบางทีเรียกว่า “Moon Crossing 
Bridge” โดยไดช่ื้อมาจากการเคลื่อนตวัของเงาพระจันทร์ที่เหมือนก าลังทอดตัวข้ามผ่านสะพานไป  ...เป็นหน่ึงใน
สัญลกัษณ์ของเมืองอาราชิยาม่า ...สะพานน้ีสร้างข้ึนในสมยัเฮอนัแต่ถูกสร้างข้ึนใหม่เม่ือปี ค.ศ.1930 ... นบัเป็นสะพาน
ไมท้ี่สร้างสรรคท์ศันียภาพของอาราชิยาม่าไดอ้ย่างสวยงาม เน่ืองจากในฤดูหนาวภูเขาอาราชิยาม่า จะถูกปกคลุมไปดว้ย
หิมะอนัขาวโพลน เป็นวิวอนังดงามอยูเ่บ้ืองหลงั ถือไดว้่าสถานที่อีกแห่งในเกียวโตท่ีมีช่ือเสียงเร่ืองความสวยงามในช่วง
ฤดูหนาว โดยเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดซ่ึงท่านจะสามารถมองเห็นความสวยงามท่ีตดักนัของหิมะและแม่น ้ าจากมุมมองเปิด
กวา้ง คือ ริมฝ่ังแม่น ้าคะสึระ ...อิสระใหท้่านสัมผสับรรยากาศอนังดงาม และเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

  จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพื่ออุทิศใหแ้ก่เทพเจ้าแห่งขา้ว ตามความเช่ือ ของคน
ญ่ีปุ่ น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่งขา้วในสมยันั้น และศาล
เจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ที่เรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซันที่ตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็น
สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

   

น าท่านเดินทางสู่ “วาคายาม่า” ซ่ึงเป็นจงัหวดัที่อยู่ติดกนั ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 4000 ตารางกิโลเมตร อุดมไปดว้ยมรดก
โลกที่เก่าแก่ สถานที่ส าคญัที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมกว่าพนัปี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และออนเซน เพื่อพา
ท่านไป “สถานีคิชิ” (Kishi) หรือที่หลายคนรู้จักกนัในช่ือ “สถานีแมวเหมียว” ในเมืองคิโนะคะวะ เป็นสถานีปลายทาง
ของรถไฟสายคิชิกะวะ (Kishigawa) ท่ีวิ่งจากสถานีวาคายาม่า ในเมืองวาคายาม่า หลายปีก่อนสถานีรถไฟรวมทั้งรถไฟ
สายน้ีไดต้กอยูใ่นสภาวะการเงินท่ีย  า่แย ่แต่นัน่ไดเ้ปลี่ยนไปเม่ือซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) หรือเรียกง่ายๆ 
ว่า “ซุปเปอร์ทะมะ” ไดป้รากฏตวัข้ึน… “ทะมะ” คือแมวสามสีที่มีช่ือเสียงโด่งดงัที่สุดในประเทญ่ีปุ่ น เร่ิมจากเธอรับ
หนา้ที่เป็นมาสคอตของสถานีคิชิ และต่อมาไดรั้บต าแหน่งเป็นซุปเปอร์นายสถานี (Super Stationmaster) และอลัตา้นาย
สถานี (Ultra Stationmaster) แมว้่าทะมะจะเสียชีวิตไปเม่ือปี 2015 แต่ช่ือเสียงของเธอยงัคงอยู่ และผ่านไปยงันายสถานี
ตวัที่สอง นิ-ทะมะ หรือ ทะมะ2 … ภายในสถานีคิชิมีพิพิทธภณัฑ์ทะมะเล็ก ๆ และร้านขายของที่ระลึกที่คุณสามารถ
เลือกซ้ือของท่ีระลึกทะมะหลากหลายชนิด นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟเล็ก ๆ น่ารัก ซ่ึงแน่นอนที่ตกแต่งในธีมแมว และที่
ส าคญัคือคุณจะไดพ้บกบันายสถานีตวัจริงในห้องท างานพิเศษ แต่อยา่ลืมเชค็ตารางเวลาท างานของน้องแมวนิ-ทะมะที่
สถานีวาคายาม่า 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปรำสำทวำคำยำม่ำ” ปรำสำทสัญลกัษณ์ของเมืองสร้ำงข้ึนเม่ือปี 1585 เพื่อใชเ้ป็นฐำนอ ำนำจ
ของตระกูลโทโยโตมิ ในอดีตปรำสำทไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งหนักถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเกิดจำกฟ้ำผ่ำและคร้ังท่ี 2 เกิดข้ึน
ในช่วงสงครำมโลกคร้ังท่ีสองโดยฝีมือกองทพัสหรัฐ โครงสร้ำงส่วนใหญ่ในปัจจุบนัจึงเป็นของท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ 



จำกนั้นพำท่ำนไป “ตลำดคุโรชิโอะ” เป็นตลำดปลำที่มีอำหำรทะเลสด ๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือ และถำ้หำกท่ำนใด
ที่ชอบของแหง้ ตลำดแห่งน้ีกมี็โซนอำหำรทะเลแหง้ให้เลือกซ้ืออีกดว้ย และนอกจำกจะมีของสด ๆ ให้ลูกคำ้ไดเ้ลือกซ้ือ
ดว้ยตวัเองแลว้ ยงัมีโซนท่ีเป็นโต๊ะบำบีคิวป้ิงยำ่งให้รับประทำนกนัแบบจุใจ ไฮไลทท์ี่พลำดไม่ไดข้องที่น่ีเลยก็คือ “กำร
โชว์กำรแล่เน้ือปลำทูน่ำ” (Maguro) โดยเชฟผูช้  ำนำญในกำรแล่เน้ือปลำ โดยสำมำรถซ้ือชูชิหน้ำปลำทูน่ำรับประทำนกนั
แบบสด ๆ ไดเ้ลย ส ำหรับคอปลำดิบหำ้มพลำดเลยทีเดียว ซ่ึงมีรอบแสดงโชวเ์พียง 3 รอบในหน่ึงวนัเท่ำนั้น 

** เพ่ือให้ท่ำนได้ใช้เวลำได้อย่ำงคุ้มค่ำ อำหำรม้ือค ำ่อิสระตำมอัธยำศัย ... ให้ท่ำนได้เลือกชิมร้ำนอร่อยจำกร้ำนค้ำต่ำงๆ ** 

ที่พกั : BLOEMEN NORTH-HANAZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า โอซำก้ำ – สนำมบินคนัไซ – สนำมบินดอนเมือง 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” 

0950 ออกเดินทางจาก สนามบินคนัไซ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบิน XJ 613 

1350 ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ผูใ้หญ่                                                                               ท่ำนละ 33,900.- บำท 

เดก็ทำรกอำยุไม่เกิน 2 ปี (Infant)                                           ท่ำนละ 9,000.- บำท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                       ท่ำนละ 6,000.- บำท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่ำนละ 10,000.- บำท 

 

***กรุณำอ่ำนเงือ่นไขดำ้นล่ำงกอ่นช ำระมดัจ ำทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส ำเนำพำสปอรต์ก่อนกำรเดินทำง 15 วนันะคะ*** 
 

***ไม่มรีาคาเดก็*** 

 

*** ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพำะลูกคำ้ที่มีวตัถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือส ำรวจเสน้ทำงเท่ำนั้นหำกท่ำนถูก

เจ้ำหนำ้ที่ตรวจคนเขำ้เมืองของทำงประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ควำมรบัผดิชอบของทำงบริษทั ทำงบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในกำรทีจ่ะคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆทั้งสิ้ นแก่ท่ำน *** 

***หนงัสือเดินทำงตอ้งเหลืออำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน*** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000.- บาท    
          ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 
 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเกบ็เงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 



6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนั่งกบั
สายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าและฟังผลวีซ่าหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วีซ่า
ไม่ผ่าน ทางบริษทัฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละ
กรุ๊ป) 

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น 
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

หมายเหตุ   
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจ้งล่วงหนา้  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปลี่ยน หรือ
ปัญหาอื่นๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน  

3. ในกรณีที่เกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทัวร์ ไดก้็ต่อเม่ือทางสายการบิน  และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้  าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้ งส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนั่งบนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนั่งล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนั่งแยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยุดยาวไทย วนัหยุดญ่ีปุ่ น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท้่านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่ นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าว่าใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเดก็ไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปลี่ยนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งว่าง ส าหรับเดก็เสริมเตียงจะสะดวกกว่า  

9. โรงแรมในญ่ีปุ่ นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมที่อยู่ในเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกว่า 6 เดือน 



11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

 …โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง… 


