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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

2 
สนามบนิคันไซ - เกยีวโต - วัดคโิยมสิ ึ- ถนนสายกาน ้าชา - ปราสาท
ทอง - ยา่นชอ้ปป้ิงถนนชนิเคยีวโกกแุละเทอระมะช ิ

   

Hotel MONday 
Kyoto, Kyoto หรอื
เทยีบเทา่  

3 
ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - โอ
ซากา้ - ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ

   

Comfort ShinOsaka, 
Osaka หรอืเทยีบเทา่ 

 

4 อสิระเต็มวัน หรอืเลอืกซือ้ทัวรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศัย    
Comfort ShinOsaka, 
Osaka หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 
 

สวนอนุสรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกเุอา้ท์
เล็ท - สนามบนิคันไซ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย 
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BKK       KIX KIX       BKK 

  

MM092 01.10 08.55 MM091 19.30 01.10+1 

 

วนัเดนิทาง 

ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 
ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

16 – 20 เมษายน 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

17 – 21 เมษายน 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

19 – 23 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

20 – 24 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

21 – 25 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

22 – 26 เมษายน 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

09 – 13 พฤษภาคม 2566  33,990 33,990 23,990 8,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

11 – 15 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

12 – 16 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

13 – 17 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2566 31,990 31,990 21,990 8,000 

17 – 21 พฤษภาคม 2566 35,990 35,990 35,990 8,000 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 

 

** ราคาทวัรไ์มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท ** 

ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

อตัราคา่บรกิาร 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

โปรแกรมเดนิทาง  คนื 3 วนั 5: โดยสายการบนิ 

PEACH AIR (MM) 
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2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

5. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง ถา้ม ี(ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

  

Day 1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

22.00 นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกเชค็อนิใหแ้กท่า่น 

 

Day 2 สนามบนิคนัไซ - เกยีวโต - วดัคโิยมสิ ึ- ถนนสายกาน า้ชา - ปราสาททอง - ยา่นชอ้ปป้ิงถนน

ชนิเคยีวโกกแุละเทอระมะช ิ 

 

01.10 ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 092 

(ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 45 นาท ี 

 

08.55 เดนิทางถงึ สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงรับสมัภาระผา่นจดุคดักรองตาม

ระเบยีบของสนามบนิ (เวลาทีญ่ีปุ่่ นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง)  

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกยีวโต เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เมอืงแหง่ศลิปะและวัฒนธรรมของญีปุ่่ นอยา่ง

แทจ้รงิ  

 

จากนัน้น าทา่นชม วดัคโิยมสิ ึหรอื “วดัน า้ใส”  

ทีต่ดิรอบสดุทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุใหม ่เป็นวดัทีใ่หญแ่ละเกา่แกต่ัง้อยู่

บรเิวณเนนิเขาฮงิาชยิามา่ และมทีอ่นซงุวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิขึน้มารองรับระเบยีง

ของตัววหิารใหญ ่ซึง่ไมใ่ชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่ เหมอืนเรอืนไทย วัดนีม้อีายเุกา่แกย่ ิง่กวา่กรงุเกยีว

โต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพเอปิส ึเทพเจา้แหง่ความร ่ารวย มัง่คั่ง , นมสัการพระ

โพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร, จากระเบยีงแหง่นีส้ามารถถา่ยภาพ ณ จดุทีส่วยทีส่ดุในกรงุเกยีวโต มองเห็นววิ
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ทวิทศันข์องตัวเมอืงเกยีวโตไดง้ดงาม พรอ้มกบัวหิารของวัดคโิยมสิ ึและเชญิดืม่น ้าศักดิส์ทิธิส์ามสายอนั

เกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา โดยเชือ่วา่ สายแรก รวย  สายสอง สวย-หลอ่ สายสาม 

แข็งแรง  

 

จากนัน้เดนิตามทาง สมัผัสกบัรา้นคา้ญีปุ่่ นตบแตง่ตามสมยัเอโดะทีม่ชี ือ่เรยีกวา่ ถนนสายกาน า้ชา 

เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง ทีร่ะลกึ เกีย่วกบัญีปุ่่ นขนานแท ้อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของญีปุ่่ น มใีหท้า่น

ไดเ้ลอืกชมิหลายหลากรส ไมว่า่จะเป็นไสถ้ั่วแดงสตูรดัง้เดมิ, ไสส้ตรอเบอรร์ี,่ ชอคโกแลต เป็นตน้ หรอื

วา่จะเป็นชาเกยีวโต, ตุ๊กตาเกยีวโต สญัลกัษณ์ทีโ่ดง่ดังทีส่ดุในญีปุ่่ น คอื เกอชิา  เป็นตุ๊กตาแตง่กายดว้ย

ชดุกโิมโนประจ าชาตอิยา่งเต็มรปูแบบซึง่ควรคา่แกเ่ป็นของฝากของทีร่ะลกึในราคายอ่มเยาว,์ เครือ่ง

เซรามคิ ญีปุ่่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ตา่งๆ และของทีร่ะลกึ อกีมากมาย นานาชนดิ   

 

น าทา่นชม วดัคนิคะคจุ ิหรอื “ปราสาททอง”  

สรา้งโดยโชกนุ อาชคิางะ โยชมิสิ ึเพือ่เป็นสถานทีพั่กผอ่น ตอ่มาบตุรชายของทา่นไดด้ดัแปลงใหเ้ป็นวัด 

แตป่ราสาทเดมิไดถ้กูไฟไหมใ้นปี พ.ศ.2493 และสรา้งขึน้ใหมเ่มือ่ปี พ.ศ.2498 ปราสาทโดยรอบปิดดว้ย

ทองค าเปลวอยา่งสวยงาม ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่กบัความสะอาดใสของสระน ้าทีส่ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นภาพตวั

ปราสาทไดอ้ยา่งงดงาม 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟ่ตช์าบสูไตลญ์ีปุ่่ น 

 

น าทกุทา่นอสิระ ยา่นชอ้ปป้ิงถนนชนิเคยีวโกกแุละเทอระมะช ิ 

ยา่นชนิเกยีวโกคนุีจ้ะเนน้ไปดา้นเสือ้ผา้ตามเทรนดท์ีส่ าคัญทีน่ีย่งัเป็นยา่นการคา้แบบ Strip Mall (ยา่น

การคา้แบบทีม่รีา้นคา้เรยีงกนัเป็นแถบ มทีางเดนิ และทีจ่อดรถอยูด่า้นหนา้) ทีเ่กา่แกเ่ป็นอนัดับ 2 ของ

ญีปุ่่ นดว้ย เป็นอกีแหง่ทีเ่หมาะส าหรับการหาซือ้ของฝากสไตลเ์กยีวโต เชน่ พัดญีปุ่่ น กระดาษญีปุ่่ น 

เครือ่งส าอางแบบไมโกะ (เกอชิาฝึกหดั) เป็นตน้ รวมทัง้รา้นอาหารทีเ่รยีงรายอยูต่ลอดทาง ไปตอ่กนัยงั

ยา่นเทอระมะช ิของขายเกอืบทกุสิง่อยา่ง เสือ้ผา้ รองเทา้ รา้นอาหาร รา้นขายยา สนิคา้เฉพาะทาง ฯลฯ 

ตลาดแหง่นีเ้ป็นแหลง่ซือ้ของของชาวเกยีวโตมาตัง้แตส่มยัเมจ ิรวมทัง้ studio ถา่ยภาพแหง่แรกในเกยีว

โตก็อยูท่ีน่ีอ่กีดว้ย 
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ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่ัก Hotel MONday Kyoto, Kyoto ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ- ศาลเจา้เฮอนั - เปิดประสบการณ์ใหม ่กบั พธิชีงชาแบบญีปุ่่ น - โอซากา้ - 

ดวิตีฟ้ร ี- ชนิไซบาช ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชม ศาลเจา้ฟูชมิอินิาร ิ 

ทีส่ถติของพระแมโ่พสภ เทพเจา้ทีเ่ป็นทีนั่บถอืยิง่ของประชาชนทีม่าสกัการะขอพร ใหม้คีวามเป็นอยูอ่ดุม

สมบรูณ์ของเรือ่งพชืพรรณธญัญาหาร น าทา่นสกัการะ พระแมโ่พสภ และเทพจิง้จอกทีช่าวญีปุ่่ นชือ่วา่

เป็น ทตูสวรรค ์ผูค้อยน าขา่วสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ทา่นจะไดต้ืน่ตากบัรปูปัน้ของเทพ

จิง้จอก ทีม่จี านวนมากมายและเดนิตอ่ไปยงั ศาลโทรอิ ิ 

 

น าทา่นชม “ซุม้ประตสูแีดง” ทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจา้ทีม่มีากกวา่รอ้ยตน้ทอดตวัยาวตามเสน้ทาง

ของไหลเ่ขาลดหลั่นกนับนเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเ์รือ่ง “MEMORIES 

OF GEISHA” ที ่ซายรู ินางเอกของเรือ่งวิง่ลอดซุม้ประตเูพือ่ไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความ

ปรารถนา 
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เทีย่ง     บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งยากนิคิสุไตลญ์ีปุ่่ น 

 

จากนัน้น าทา่นชม เดนิทางสู ่ศาลเจา้เฮอนั หรอื ศาลเจา้เฮอนัจงิง ุ 

สรา้งในปี 1895 เนือ่งในโอกาสทีน่ครเกยีวโตมอีายคุรบ 1,100 ปี โดยอทุศิถวายแดจ่ักรพรรดอิงคแ์รก

และองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต ตวัศาลเจา้ถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงทีส่รา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 794 และ

วอดลงเพราะอคัคภียัในปี 1227 
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น าทา่นเปิดประสบการณ์ใหมก่บั พธิชีงชาญีปุ่่ น  

เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญีปุ่่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอยา่งสนุทรยี ์ดว้ยการดืม่และการชงชาผงสเีขยีว

หรอืมทัฉะ นับตัง้แตป่ระมาณศตวรรษที ่14 ตน้ฉบบัของพธิชีงชา และใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศของ

การจ าลองเรือ่งราวเกีย่วการพบปะกนัในวงสงัคมเกีย่วกบัการดืม่และชงชาทีไ่ดแ้พรห่ลายในบรรดาชน

ชัน้สงูในประเทศญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้เครือ่งส าอางค ์อาหารเสรมิ เครือ่งประดับคณุภาพดทีีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี

ดวิตีฟ้ร ี 

ซึง่มสีนิคา้ใหบ้รกิารทกุทา่นเลอืกจับจา่ยใชส้อยในราคาถกูยอ่มเยาวอ์ยา่งมากมายโดยสนิคา้บางประเภท

จะไมส่ามารถซือ้ในเมอืงอืน่ของประเทศญีปุ่่ นไดจ้ะเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงเทา่นัน้ 

 

น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นชนิไซบาช ิ 

ยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนคร โอซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนัทันสมยั และสนิคา้

หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและบนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่

ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมายซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื ทกุรา้นจะประดับ

ประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่นักทอ่งเทีย่วใหค้วาม

สนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้งจดุเดน่ใหแ้กร่า้นของ

ตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื ตกึรปูเครือ่งหมาย

การคา้ของ  กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง 

      แนะน าของกนิ “ยา่นซไิชบาช”ิ อนัไดแ้ก ่ทาโกะยาก ิหรอืขนมครกญีปุ่่ นไสป้ลาหมกึยกัษ์ มกั

เป็นของกนิอนัดับตน้ๆ ทีไ่มว่า่ใครกต็อ้งเอย่ถงึ หากไปเทีย่วโอซากา้แลว้ไมไ่ดแ้วะซือ้ทาโกยากกินิเลย

สกัรา้นกต็อ้งขอบอกเลยวา่พลาดสดุๆ เพราะขนาดคนทีเ่ขาไมอ่นิกบัทาโกยากสิกัเทา่ไร พอไดม้าเห็นกบั

ตาชมิกบัปากทีโ่อซากา้แลว้ก็ตอ้งเอย่ปากชมไมห่ยดุ 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

ทีพ่ัก Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  
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Day 4 อสิระเต็มวนั หรอืเลอืกซือ้ทวัรย์นูเิวอรแ์ซล ตามอธัยาศยั 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  

อสิระตามอธัยาศยัใหท้า่นเลอืกชอ้ปป้ิงตามยา่นดังของมหานครโอซากา้ โดยการน่ังรถไฟ (ไมร่วมคา่

รถไฟ) ทา่นสามารถน่ังรถไฟ JR เพือ่เดนิทางเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วชือ่ดัง อาท ิ

- ชนิไซบาช ิยา่นชอ้ปป้ิงชือ่ดังของนครโอซากา้ ภายในยา่นนีม้รีา้นคา้เกา่แกป่ะปนไปกบัรา้นคา้อนั

ทันสมยั และสนิคา้หลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรับเด็ก และผูใ้หญ ่ซึง่ยา่นนีถ้อืวา่เป็นยา่นแสงส ีและ

บนัเทงิชัน้น าแหง่หนึง่ของนครโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึง่คอื 

ทกุรา้นจะประดบัประดารา้นของตนดว้ยแสงไฟนอีอนซึง่ดัดท าใหเ้ป็นรปูป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึง่

นักทอ่งเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถา่ยรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทกุแหง่ จะพยายามสรา้ง

จดุเดน่ใหแ้กร่า้นของตนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เพือ่ดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลักษณ์เดน่ของยา่นนีค้อื 

ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ กลูโิกะ ผลติภณัฑข์นมชือ่ดังจากญีปุ่่ นน่ันเอง  

- โอซากา้ อะควอเรีย่ม เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ทา่นจะไดพ้บกบัปลาฉลามวาฬที่

มขีนาดใหญท่ีห่าชมไดย้าก, แลว้เฮฮากบัหนา้ตาของปลาแสงอาทติย ์ทีม่ขีนาดตัวใหญร่าคาประเมนิมไิด ้

และเพลนิตากบัสตัวม์ชีวีติใตน้ ้านานาชนดิจากทัว่ทกุมมุโลก อาทเิชน่ ปลาโลมา, ปแูมงมมุ, นาคทะเล, 

นกเพนกวนิ เป็นตน้  

- วดัชเิท็นโนจ ิวัดทีม่อีายเุกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงโอซากา้ประมาณ 1,400 ปี และเป็นพทุธสถานแหง่แรกใน

ญีปุ่่ น โดยมจีดุเดน่อยูท่ี ่เจดยี ์5 ชัน้อนัวจิติร สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมสมยั อาซกุะ ภายใน

ประดษิฐานพระพทุธรปูหลายองค ์ 

 

หรอืทา่นทีส่นใจเดนิทางสู ่ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ช าระเพิม่ทา่นละ 3,500.- บาท (ไมร่วมคา่

เดนิทาง)  

รว่มสนุกทา้ทายกบัเครือ่งเลน่หลากหลายชนดิตืน่เตน้ระทกึใจจากหนังดังทีท่า่นชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิ

ไหมจ้ากเรือ่ง “แบ็คดราฟท”์ลอ่งเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกบั

ความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตกุารณ์จรงิกบั “จอวส์” ใชท้นุสรา้งมหาศาลกวา่ 1,500 ลา้นเยน 

(เฉพาะจอวส์)  และสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้า่นพสิจูนค์วาม

มนัส ์ 

 

พรอ้มทัง้พบกบัโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครัวใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัตัว

การต์นูสดุน่ารักชือ่ดังของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street   

 

หรอืสนุกสนานกบัโซนใหม ่The Wizarding World of Harry Potter ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหลา่สาวกของ

แฮรร์ีพ่อตเตอร ์ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตรใ์นฉากตา่งๆ จากภาพยนตร ์อาท ิ
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ปราสาทฮอกวอต เพลดิเพลนิกบัการส ารวจหอ้งเรยีนเวทมนตรค์าถา ยา่นฮอกมที รา้นขายของแปลก

ประหลาดของเหลา่พอ่มดและแมม่ดทัง้หลาย  

 

และทีไ่มค่วรพลาดชมิคอื บตัเตอรเ์บยีร ์เครือ่งดืม่ทีไ่ดรั้บความนยิมในโลกของพอ่มดและแมม่ดแหง่นี ้

[ไมม่แีอลกฮอล]์  

 

ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อืในโซนนีท้ีถ่อืวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีด่ทีีส่ดุของโลกคอืโซน Harry Potter and the 

Forbidden Journey ทีม่กีารสรา้งดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมยัในการถา่ยภาพ 4K ทีจ่ะสรา้งความตืน่เตน้เรา้

ใจใหท้า่นเสมอืนทา่นไดเ้ดนิทางทอ่งโลกเวทมนตรไ์ปกบัแฮรร์ีพ่อตเตอรเ์ลยทเีดยีว  

 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานตอ่กบัเครือ่งเลน่นานาชนดิอยา่งจใุจ (ส าหรับตัว๋ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ หากทา่น

ตอ้งการซือ้ตั๋วกรณุาแจง้เจา้หนา้ทีล่ว่งหนา้ เพราะโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นสลบัวันตามความ

เหมาะสม หากมคีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 

 

เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาของทา่น อสิระอาหารเทีย่ง และอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ทีพ่ัก Comfort ShinOsaka, Osaka ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่  

 

Day 5 สวนอนสุรณ์บมัปาค ุ- ตลาดปลาคโุรมง - ปราสาทโอซากา้ - รงิกเุอา้ทเ์ล็ท - สนามบนิคนัไซ – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประเทศไทย 

 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สวนอนสุรณ์บมัปาค ุ 

อดตีสวนแหง่นีเ้คยใชเ้ป็นสถานทีจั่ดงาน World Expo ในปี 1970 ปัจจบุนัสวนแหง่นีเ้ป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ ่ซึง่ภายในสวนมตีน้ไมน้านาพันธุ ์ในชว่งฤดใูบไมผ้ลขิองทกุปีสวนแหง่นีย้งัเป็นอกีหนึง่จดุชม

ซากรุะทีส่วยงามอกีหนึง่แหง่ของเมอืงโอซากา้อกีดว้ย ภายในสวนปลกูตน้ซากรุะมากกวา่ 5,000 ตน้ 

นอกจากนีย้งัมดีอกไมอ้ืน่ๆใหช้ม อาทเิชน่ ดอกทวิลปิ ดอกกหุลาบ อาซาเลยี ไฮเดรนเยยี อืน่ๆอกี

มากมาย (สามารถดรูายละเอยีดไดต้ามตารางดา้นลา่ง) ทัง้นีข้ ึน้อยูส่ภาพอากาศในปีนัน้ๆ อกีดว้ย 
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น าทา่นเดนิทางไปยงั ตลาดปลาคโุรมง  

ตลาดยอดฮติและเกา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในโอซากา้ หลายคนยกยอ่งใหเ้ป็นครัวแหง่โอซากา้ โดยเสน่ห์

ของตลาดแหง่นีค้อื อาหารทีข่ายมทีัง้ของสด และปรงุส าเร็จพรอ้มกนิสามารถเลอืกทีจ่ะทานหนา้รา้น 

หรอืภายในรา้น อาท ิกุง้มงักร ขาปยูกัษ์ ปลาไหลยา่ง ทนู่า แซลมอน หอยเมน่ หอยเชล ์อโคโนมยิาก ิ

และขนม ผลไมต้า่งๆ  

 

น าทา่นเดนิทางชมบรเิวณโดยรอบของ ปราสาทโอซากา้  

สญัลักษณ์ของเมอืง สมัผัสความยิง่ใหญแ่ละชมนทิรรศการทีจั่ดแสดงอยูภ่ายใน ซึง่เลา่ถงึความเป็นมา

ของปราสาท รวมทัง้ประวตัแิละขา้วของเครือ่งใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คี าสัง่ใหก้อ่สรา้ง

ปราสาทแหง่นี ้ ** ไมร่วมคา่เขา้ชม ทา่นละ 600 เยน ** 

 

เทีย่ง  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมเ่ป็นการรบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่รงิก ุเอาทเ์ล็ต  

แหลง่ชอ้ปป้ิงใหญใ่กลก้บัสนามบนิคันไซ ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้ “แบรนดเ์นม” ชือ่ดัง

หลากหลายและสนิคา้ดรีาคาพเิศษ อาท ิเครือ่งส าอาง, เครือ่งประดับ, เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้อปุกรณ์

กฬีา, เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมายกบัคอลเลคชัน่เสือ้ผา้

ลา่สดุ อาท ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione Tessile ฯลฯ พรอ้มทัง้

เลอืกซือ้กระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรอืจะเลอืกดู

เครือ่งประดับ และนาฬกิาหรอูยา่ง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถงึรองเทา้
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แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคณุหนู  Aigle, 

Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสนิคา้อืน่ๆอกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศัย  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญีปุ่่ น 

 

19.30 น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ PEACH AIR เทีย่วบนิที ่MM 

091  (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 50 นาท ี

01.10+1    เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


