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สัมผัสความงดงามแห่งแดนอาทิตย์อุทัย!! 
เที่ยวเมืองเก่าชมอารยธรรมแบบญี่ปุน่ ณ เกียวโต 

นั่งเก้าอี้ลฟิท์ขึ้นชมวิว ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ หรอื สะพานสูส่รวงสวรรค์ 
ช้อปปิ้ง กินของอร่อย ย่านดังโอซาก้า 

 ชาบู ชาบู สไตล์
ญี่ปุ่น 

 อาหารสไตล์ญี่ปุ่น
แท้ๆ 

 

เทศกาลสงกรานต์ 9 – 14 เมษายน 2563     

ราคา 61,900.- 
TG 644   BKK – NGO  00.05-07.30 
TG 673  KIX – BKK  17.35-21.25 
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21.00  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

 

DAY 1 กรุงเทพฯ 

วันที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ      

2 กรุงเทพฯ – สนามบินชูบเุซ็นแทรร์ (นาโงย่า) – วัดคิโยมิสึ – ล่องเรอืโบราณ
คลองโอคาซากิ – กิจกรรมชงชา – ย่านกิออง – เกียวโต    

WBF GOJO OMIYA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 เกียวโต – ตลาดนิชิก ิ– หมู่บ้านคายาบุกิ โนะ ซาโตะ – นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวยอด
เขาอามาโนะ – มิยาซ ู    

HOTEL RESORT KYOTO MIYAZU 
หรือเทียบเท่า 

4 
มิยาซ ู– หมู่บ้านอิเนะโนะฟุนายะ – ปราสาทฮิเมจิ – ฮาเบอร์แลนด์ – ชินไซบาชิ – 
โอซาก้า   - 

WBF NAMBA-EBISU 
หรือเทียบเท่า 

5 โอซาก้า – อิสระฟรีชอ้ปปิ้งตลอดทัง้วัน หรือ เลือกซือ้ทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ  (ไม่รวมค่าเดินทาง) – โอซาก้า  - - WBF NAMBA-EBISU 

หรือเทียบเท่า 

6 โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – รินก ุเอ้าท์เลต็ – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ  -   

 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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00.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินชูบเุซน็แทรร ์(นาโงย่า) โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644  

07.30 ถงึ สนามบินชูบเุซน็แทรร ์(นาโงย่า) (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง และศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 น าท่านสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า ได้รบัการยกย่องให้เป็น

อนุสรณ์สถานแห่งเกยีวโตโบราณ โดยสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

788เชญิไหว้สกัการะพร้อมดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอัน

เกิดจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทอืกเขา เพื่อถวายแด่

พระโพธสิตัวก์วนอมิ 11 พกัต ์ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ย

หอ้งโถงกลางของวดัที่ถูกจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาติ ซึง่มี

ระเบยีงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมี

เสาค ้าถงึ 139 ต้น เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดอ้ย่างกวา้งไกลสุดตา อสิระใหท้่านได้เดนิเลอืกซื้อ

ของ ตามถนนสายกาน ้าชา เนื่องจากในอดตีจะมรี้านขายถ้วยชา   เครื่องปั้นดนิเผาเรยีงรายตลอด

สองขา้งทาง แมใ้นปัจจุบนัจะมรีา้นขายของที่ระลกึต่างๆมากมายให้ท่านเลอืกซื้อแทน แต่ก็ยงัคง

หลงเหลอืรา้นเหล่านี้อยูบ่า้งให ้

น าท่านล่องเรือชมซากุระ ณ คลองโอคาซากิ (Okazaki 

Canal) เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวชมธรรมชาติในสไตล์

โบราณ โดยการล่องเรอืชมซากุระ ณ คลองโอคาซาก ิใน

เมอืงเกยีวโต ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของดอก

ซากุระทีแ่ขง่กนัออกดอกเบ่งบานตลอดสองฝัง่คลอง รวมทัง้

ไดต้ื่นตาตื่นใจกบัววิทวิทศัน์ของเมอืงเกยีวโตอกีดว้ย 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ น าท่านเข้าร่วม 

กิจกรรมชงชา ดื่มด ่ าไปกับสุนทรีแห่งการชงชาอีกหนึ่ ง

DAY 2 กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ (นาโงย่า) – วัดคิโยมิสึ – ล่องเรือโบราณคลองโอคาซากิ – กิจกรรมชงชา – 
ย่านกิออง – เกียวโต 
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เอกลกัษณ์ของชาวญีปุ่่ น ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการดื่มชาสไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนัเตม็ไปดว้ย

กลิน่อายแบบญีปุ่่ น   

น าท่านเขา้สู่ ย่านกิออง ถนนสายเกอชิาอนัเลื่องชื่อของเกยีวโต โดยสองขา้งทางจะเป็นรา้นน ้าชา

และร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่เดมิเรยีกว่า ย่านฮานามาจ ิซึ่งเป็นย่านราตรแีบบสมยัเก่าที่

ยงัคงรกัษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ ก็ได้รบัการอนุรกัษ์ไว้เป็นอย่างด ี

ปัจจุบนัก็ยงัคงหลงเหลอืบรรยากาศของชาวญี่ปุ่ นสมยัโบราณให้ท่านได้เห็นกนัอยู่  ถ้าโชคดที่าน

อาจจะได้พบกบั เกอชิา (Geisha) มหีน้าที่

คอยบรกิารและสรา้งความบนัเทงิให้กบัแขก

ที่มารบัประทานอาหาร ทัง้ร้องเพลง เต้นร า 

เล่นดนตร ีเล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนา

กบัแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะ

แต่งกายดว้ยชุดกโิมโนที่มสีสีวยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผา้ชัน้ดี ทาหน้าและไหล่ด้วยแป้งขาว อสิระให้

ท่านเพลนิเพลนิและชอ้ปป้ิงซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

  ***อาหารค า่แจกคปูองเงินสดท่านละ 1,500 เยน เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั เกียวโต ณ  WBF GOJO OMIYA HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนิชิกิ (Nishiki Market) เป็นตลาดที่ดงัที่สุดในเมอืงเกยีวโต และคกึคกั

ตลอดเวลา มผีูค้นเดนิเลอืกซือ้อาหารของสดและของแหง้ มี

ความหลากหลายของร้านค้าตลอดทัง้เส้น แม้จะเป็นถนน

สายช้อปป้ิงสายแคบๆ ความยาวประมาณห้าช่วงตึก มี

รา้นค้าและรา้นอาหารมากกว่า 100 รา้นค้าเรยีงราย มทีัง้

ของสดของแหง้ไปจนถงึอาหารทะเลสดๆ ภาชนะประกอบ

อาหาร, มดีญี่ปุ่ น, และยงัเป็นแหล่งทีม่ชีื่อเสยีงทีม่อีาหารตามฤดูกาลใหเ้ลอืกซือ้ และทีพ่ลาดไม่ได้

เลยจะเป็นสนิคา้จ าพวกอาหารพืน้เมอืงของเกยีวโตอยา่งเช่น ขนมหวานทีม่เีฉพาะเมอืงเกยีวโต, ผกั

ดอง, ของทะเลตากแหง้แปลกๆ และซชูแิบบดัง้เดมิของเกยีวโตอกีดว้ย 

DAY 3 เกียวโต – ตลาดนิชิกิ – หมู่บ้านคายาบุกิ โนะซาโตะ – นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวยอดเขาอามาโนะ – มิยาซู 
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น าท่านเดนิทางสู่ มิยามะ ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของเกยีวโต

ห่างไปประมาณ 30 กโิลแมตร จากนัน้  น าท่านชม หมู่บ้าน

คายาบกิุ โนะ ซาโตะ หมู่บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณ ทีใ่ชก้ารมุง

หลังคาแบบ "คายาบุกิ" ที่เ ป็นการมุงหลัง คาแบบสูง 

ทัง้หมดกว่า 40 หลัง ด้วยลักษณะอาคารเช่นนี้จึงเปรียบ

เหมือนเป็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อีกแห่งเลยก็ว่าได้ 

ภายใน หมู่บ้านยงัมพีพิธิภณัฑ์จดัแสดง เครื่องมอืแบบดัง้เดมิ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแบบ

โบราณ อิสระให้ท่านสมัผสัวฒันธรรมญี่ปุ่ นโบราณโดยรอบพร้อมเก็บภาพความประทบัใจตาม

อธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านนัง่เก้าอี้ลฟิท์ขึน้ชมววิ ณ อามาโนะฮาชิดาเตะ (AMANOHASHIDATE) หรอืที่เรยีกว่า 

สะพานสู่สรวงสวรรค ์(BRIDGE IN HEAVEN) ซึง่มคีวาม

ยาว 3.6 กโิลเมตร ตามทางจะปกคลุมดว้ยต้นไมเ้ป็นสนัทราย

ยาวทอดข้ามอ่าว MIYAZU บนคาบสมุทร TANGO ใน

ภาคเหนือของจงัหวดัเกียวโต ซึ่งเป็นจุดชมววิอนัดบั 1ใน 3 

ของญี่ปุ่ นที่งดงามที่สุดสนัทรายจะงดงามที่สุดถ้ามองจากเนิน

ดา้นขา้งของอ่าวทัง้สอง เมื่อก้มลงมองลอดใต้หวางขา จะเหน็สนัทรายในมุมมองทีต่่างออกไป ต้อง

ลอง!!!  

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั มิยาซู ณ HOTEL RESORT KYOTO MIYAZU หรอืเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตลญ์ี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทางและชาวญี่ปุ่ นยงัเชื่อกนัว่าการ

อาบน ้าแรน่ัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย *** 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เวนิสเกียวโต หมู่บ้านชาวประมง หรอืเรยีกว่า 

บ้านเรือ อิเนะโนะ ฟนุายะ (INE NO FUNAYA) ซึง่เป็นบา้น

ส่วนตวัของชาวประมงสมยัก่อน โดยชัน้แรกเป็นท่าจอดเรอื

และยงัเป็นอู่ซ่อมแซมเรอื ชัน้สองเป็นโซนอยู่อาศยัใช้ในบาง

เวลา ห้องนัง่เล่น อาคารบ้านเรอืนบรเิวณนี้เป็นแบบดัง้เดิม

และกม็เีอกลกัษณ์ไมซ่ ้ากนั รอบๆอ่าว ระยะทาง 5 กโิลเมตรนัน้เรยีงรายไปดว้ยฟุนายะ มจี านวนถงึ 

230 หลงั (รายการทงัรย์งัไม่รวมค่านัง่เรือ ราคา 680 เยน) 

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทฮิเมยจิ์ หรือ ปราสาทนกกระเรียนขาว เป็นปราสาทไมท้ี่งดงามและ

สมบูรณ์ ฉาบด้วยปูนปาสเตอร์ เพื่อกนัไฟไหม้ ตัง้อยู่บน ยอดเขาฮเิมย์ยามะ ด้วยความสูง 45.6 

เมตร ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 92 เมตรเหนือ

ระดบัน ้าทะเล มคีวามสวยงาม และยิง่ใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น 

DAY 4 มิยาซู – หมู่บ้านชาวประมง – ปราสาทฮิเมจิ – ฮาเบอร์แลนด์ – ชินไซบาช ิ– โอซาก้า 



 

หน้า 7 / 17 

 

ออกแบบสรา้งไวอ้ย่างประณีตและซบัซอ้น เป็นทีท่ราบกนัดวี่ามปีระสทิธภิาพในการป้องกนัศตัรสููง 

ปัจจุบนัมป้ีายบอกทางส าหรบันักท่องเทีย่วซึง่ยงัคงเดนิหลงวนอยู่ในบรเิวณปราสาทกนัอยู่เช่นเดมิ 

... ปราสาทสรา้งขึน้โดย โนรมิรูะ อะคามสัส ึผูป้กครองฮารมิะ แควน้ฮเิมยจ์ ิ

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเที่ยวชม ฮาเบอรแ์ลนด์ เป็นพื้นทีร่มิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลที่มทีศันียภาพ

งดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จงึเพียบพร้อมไปด้วย

สารพดัสิง่ที่ดงึดูดให้เขา้ไปมากมาย อาทเิช่น  อาณาจกัร

แห่งความบันเทิงทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร ์

สวนสนุก และท่าเรอืล่องแม่น ้า Concerto อนัหรูหรา ให้

ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตาม

อธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้

เก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้

ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและ

บนัเทงิชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเล

ขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะ

ประดบัประดารา้นของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็น

รูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก รา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้าก

ทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้ของ 

กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด 

อาท ิเครือ่งส าอางค ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

  ***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนัน้น าท่านเขา้ทีพ่กั โอซาก้า ณ WBF NAMBA-EBISU หรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านช้อปป้ิงช่ือดงัมากมาย 

ย่านอเุมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารูจ้กักนัเป็นอย่างด ีศูนยร์วมแฟชัน่ที่

ก าลงัอนิเทรนด์ แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้

ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร ร้านเกมปาจงิโกะ ผบั บาร ์นับได้ว่ามาที่เดยีวก็เต็มอิ่มเลย

ทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิง่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทงิ โรงละคร

เมอืงใหม่ ท าให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน ้าชาเปิด

บรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.-  เดก็ต า่กว่า 

12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทางมุง่หน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ทีสุ่ดในโลกพืน้ทีก่ว่า 

100,000 ตารางเมตร ที่มขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่าย

แห่งนี้  เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานทีน่่าสนใจ อาท ิฉากจ าลองของ

นิวยอรค์ T23D ภาพยนตรส์ามมติ ิในฉากภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร ์ซึง่ท่านจะไดช้มเหมอืนอยู่

ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอพรอ้มชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่านจะประทบัใจใช้งบสรา้งกว่า 400 

ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายท าจากเรื่อง ET, ฉากจ าลองของเมอืงซาน ฟรานซสิ

โกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถที่ใชแ้สดงในภาพยนตรท์ี่

สมจรงิเหมอืนขบัรถทีโ่ลดโผนเทีย่วกนัต่อ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิโกทีม่ไีฟไหมจ้รงิเหมอืน

อยูใ่นเหตุการณ์, การแสดงในภาพยนตรเ์รือ่งจรูาสสคิพารค์ การแสดงและยอ้นยุคสตัวด์กึด าบรรพท์ี่

มไีดโนเสารท์เีรก็ซต์ามไล่ล่าในความมดื, ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สอีนัตื่นเต้นยามค ่าคนื

, ล่องเรอืพรอ้มสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาขา้งล าเรอืในขณะล่องฉากตามลา้งตามล่า

ในวอเตอร ์เวลิด,์ ฉากคาวบอย, ฉากสตัน้โชว ์และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรูท้ีใ่ชป้ระกอบฉาก

ในภาพยนตร์ อาท ิสุนัขจากเรื่องบโีธเฟ่นลงิและนกทัง้หมดนี้จะสร้างความบนัเทงิกบัท่านโดยไม่

ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมรกิา หรอืเลอืกจะสนุกกบัสนู๊ปป้ี สตูดโิอ (SNOOPY STUDIOS) 

เพลดิเพลนิกบัเครื่องเล่นนานาชนิด พรอ้มพบกบัสนู๊ปป้ี และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอแนะน า

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

DAY 5 โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดท้ังวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,700.- 
บาท เด็กต่่ากว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 
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เครื่องเล่น ตวัแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัดว้ยตวัเองกบั

เบือ้งหลงัฉากทีต่ื่นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หา้มพลาดกบัเครื่องเล่นชนิด

ใหม่ส าหรบับรรดาสาวกใหไ้ด้เข้าไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ

กบั สวนสนุกแฮรร์ี่พอตเตอร์ หรอื WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิด

ใหบ้รกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า 45,000 ล้านเยน หรอืราว 16,000 ลา้นบาท  เปิดตวัอย่างเป็นทางการ 

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกบัเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จ าลองมาจาก

สถานทีจ่รงิในภาพยนตร ์อาท ิหมู่บ้านฮอกสมี์้ด (HOGSMEADE VILLAGE) รา้นขายของแปลก

ประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็รา้นไมก้วาดสามอนั , ปราสาทฮอก

วอตส ์(HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้หอ้งเรยีนสารพดัวชิา รวมถงึ

ห้องเรยีนป้องกนัศาสตร์มดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั ห้องท างานของศาสตราจารย์ดมัเบลิดอร ์ภาพ

พอรเ์ทรตเคลื่อนไหวได้, พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าคร ่าครกึบั

หน้าที่ส าคญัในการคดัเลอืกบา้นให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด , รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN 

JOURNEY RIDE), เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ต ่าทีอ่าสาพาเหาะเหนิแวะเวยีนผ่าน

กระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของเล่นตลกสุด

หรรษาพีแ่ฝดวสีลยี ์เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ WBF NAMBA-EBISU หรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ ทีส่ถติของ เทพเจา้แห่งทอ้งทะเลและความมัง่คัง่ ให้ท่าน

ได้กราบนมสัการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เทพเจ้าที่สถิตย์จากศาลแรกไปถึงศาลที่สี่  คือ 

SOKOTSUTSU NO OMIKOTO, NAKATSUTSU NO OMIKOTO, UWATSUTSU NO 

OMIKOTO และสมเดจ็พระจกัรพรรดนิี SHINGU KOUKO ศาลเอกทัง้สี่ เมื่อเดนิเขา้ไปจากปาก

ทางศาลทีห่นึ่งจนถงึศาลทีส่ามจะเรยีงกนัเป็นเสน้ตรง 

การจดัเรยีงศาลเช่นนี้มลีกัษณะเสมอืนกับกองเรอืที่

ก าลงัฝ่ามรสุม กลางมหาสมุทร นับเป็นสถาปัตยกรรม

ที่หาดูที่อื่นไม่ได้  โดยวัดแห่งนี้ โด่งดังเรื่องความ

ศักดิส์ ิทธิแ์ละเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งของเมืองโอซาก้า 

ต้นไม้รุกขเทวดา หินด้านหน้ามีชื่อว่า "หินก าเนิด

จกัรพรรด"ิ มตี านานเล่าว่าในสมยัโบราณ สตรสีงูศกัดิผ์ูห้น่ึงไดม้านัง่พกัทีน่ี่และเอนกายลงสมัผสัหนิ

นี้ ต่อมานางได้ตัง้ครรภ์และให้ก าเนิดบุตรชาย ซึ่งกลายมาเป็นโชกุนที่มชีื่อเสยีงคนหนึ่งในญี่ปุ่ น 

ต่อมาจงึกลายเป็นศาลเจา้ชื่อดงัทีม่ชีาวเมอืงเดนิทางแวะมาเพื่ออธษิฐานขอพรขอลูก อสิระใหท้่าน

เก็บภาพความงามของมุม สะพานไทโกะบาช ิที่เค้าเชื่อกนัว่าเป็นสะพานขา้มไปสู่ สรวงสวรรค์ มี

ความชนัโค้งเกอืบ 180 องศา ชาวญี่ปุ่ นเชื่อกนัว่า หากสามารถขา้มสะพานไปได้โดยปลอดภยัจะ

เป็นการช าระลา้งสิง่สกปรกออกจากรา่งกาย   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รินก ุเอ้าทเ์ลต็ ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายยีห่อ้ดงัเกอืบ 200 

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

BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE 

GAUCHE ห รื อ จ ะ เ ป็ น ห ม ว ด สิ น ค้ า  INTIMATE 

APPAREL อาท ิKID BLUE, TRIUMPH หรอืจะเป็น

หมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET 

ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมหีมวดสนิคา้อื่น ๆ อาทเิช่น รองเท้า 

กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพเิศษ

กว่าในห้างสรรพสนิค้า นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปชาวญี่ปุ่ นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยอืนอย่าง

แทจ้รงิ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

DAY 6 โอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ – รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
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สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.25  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

ก าหนดการเดินทาง : 9 – 14 เมษายน 2563 เทศกาลสงกรานต์ 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 61,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      60,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      60,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 59,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 26,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 
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คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  



 

หน้า 17 / 17 

 

 


