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ก ำหนดกำรเดินทำง 

10 – 15 / 11 – 16 ตุลาคม 2562  

“หยุดวนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.10-06.20+1 - - - 

วนัที่สอง 
สนามบนินารติะ – วดัอาซากสุะ – ภเูขาไฟฟจู ิ

 KASUKAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS          “พเิศษ..บฟุเฟตข์าปูยกัษ”์ 
- ✓ HTL   

 
วนัที่สาม 

 ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – Jazz Dream Outlet  
✓ ✓ - 

 YOKKAICHI MIYAKO HOTEL OR SIMILAR CLASS          

วนัที่สี ่
เกยีวโต – วดัคโิยมิซึ  – ปราสาทนิโจ ้– โอซากา้ – ชินไซบาชิ 

✓ ✓ - 
 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 

 SARASA NAMBA HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ - - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ    

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 
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วนัทีห่นึง่ของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคานเ์ตอร ์C (ประตูทางเขา้

หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ที่ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคานเ์ตอร ์C                         

22.10  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG640 

  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มปีระกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง 

  ดังนัน้ผูโ้ดยสาร จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาท ี*** 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)           สนามบินนาริตะ - วดัอาซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ 

06:20  ถงึ สนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั... ผ่านพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 

น ำท่ำนชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ “วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่ำโชกุนและ

ซำมูไรให้ควำมเล่ือมใสศรัทธำเป็นอย่ำงมำก นมัสกำรองค์เจ้ำแม่

กวนอิมทองค ำที่ประดิษฐำนในวิหำรหลังใหญ่ ถ่ำยภำพเป็นที่ระลึก

กับ “คำมินำริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสีแดงที่ได้ช่ือว่ำเป็น 

“โคมไฟที่ใหญ่ที่สดุในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนำกำมิเสะ” ถนน

ร้ำนค้ำ แหล่งรวมสินค้ำของที่ระลึกต่ำงๆมำกมำย อำทิ พวงกุญแจ 

ตุก๊ตำแมวกวัก ดำบซำมูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนมอำเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอำซำกุสะ กส็ำมำรถ

หำซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรทำ่นด้วยอำหำรญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “หม้อไฟซีฟู้ด” 

บ่าย  น ำท่ำนขึ้ นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ต้ังตระหง่ำนอยู่เหนือเกำะญ่ีปุ่นด้วย

ควำมสูง 3,776 เมตรจำกระดับน ำ้ทะเลและรูปทรงกรวยคว ่ำที่ได้

สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดำลใจให้กับกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนของศิลปิน

ทั้งนักประพันธแ์ละกวีผู้มีช่ือเสยีงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชำวญ่ีปุ่นเช่ือกันว่ำ

ภูเขำไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้ำจึงเป็นแดน

http://bit.ly/2NMk5YE
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ต้องห้ำมส ำหรับสตรีมำนำนนับร้อยๆปี และเกดิกำรระเบิดคร้ังสดุท้ำยเมื่อกว่ำสำมร้อยปีมำแล้ว ... น ำท่ำนขึ้น

ควำมงำมกนัแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” ของภเูขำไฟฟูจิ (หรือชัน้สูงสุดทีท่างอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้น

วนันัน้ๆ) เพ่ือชมทัศนียภำพโดยรอบของภูเขำไฟที่สำมำรถมองเหน็ทะเลสำบทั้งห้ำกระจำยอยู่โดยรอบและ

เทอืกเขำเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยำวขนำนกบัเส้นทำงข้ึนสู่ภเูขำไฟ (ในสภาพอากาศเอ้ืออ านวย) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม บริกำรท่ำนด้วยบุฟเฟต์นำนำชำติ หรืออำหำรชุดไคเซกิ

แบบพ้ืนเมือง พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยกัษ์ไม่อัน้ 

 ทีพ่กั  KASUKAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า  

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ท่ีคนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าจะช่วยกระตุน้การ

ไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้ิวพรรณดีข้ึน** 

 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง(3)       ทาคายาม่า – ซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

  Jazz Dream Outlet 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น ำทำ่นเดินทำงสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่ำงหน่ึงว่ำ 

“ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆท่ำมกลำงหุบเขำที่เตม็ไปด้วย

บ่อน ำ้ร้อนและเส้นทำงชมธรรมชำติ ถือก ำเนิดในปี 1500 ใน

ฐำนะเมืองที่ต้ังของปรำสำทของตระกูลคำนะโมริ ปัจจุบันเป็น

ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง

จังหวัดกิฟุ เมือง

ซ่ึงมี ป่ ำ ไ ม้อุดม

สมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวัติศำสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย 

ธรรมชำติและทัศนียภำพที่สวยงำม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นแหล่ง
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วัฒนธรรมอนัล ำ้ค่ำและยังคงเสน่ห์ในยุคโบรำณเอำไว้ได้อย่ำงครบถ้วน ... จำกน้ันน ำท่ำนสู่ “ซนัมาชิซูจิ” ย่ำน

เมืองเก่ำที่ยังคงอนุรักษ์บ้ำนเรือนในสมัยเอโดะที่มีอำยุกว่ำ 300 ปีไว้บนถนนสำยเลก็ๆ ที่ทอดยำว ตลอดสอง

ฟำกถนนเป็นบ้ำนเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบรำณ เตม็ไปด้วยกล่ินอำยของประวัติศำสตร์อันยำวนำน หน้ำต่ำงไม้

เป็นซ่ีๆ มุงด้วยหลังคำกระเบ้ืองโบรำณเรียงรำยกนัไปหลังแล้วหลังเล่ำจนสุดสำยตำที่ปลำยถนน ดูแล้วเหมือน

ก ำลังเดินอยู่ในบรรยำกำศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกำล ตลอดเส้นทำงนอกจำกจะมีบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยของคนแถบ

น้ีแล้ว ยังเตม็ไปด้วยร้ำนขำยสินค้ำท้องถิ่น อย่ำงเช่นร้ำนท ำสำเก ร้ำนท ำมิโซะ รวมไปถึงอำหำรพ้ืนเมืองและ

ขนมหวำนหลำกหลำย ตื่นตำต่ืนใจไปกับของที่ระลึกที่มีดีไซน์น่ำรักๆอย่ำงเช่น ตุ๊กตำซำรุโบโบะ เป็นตุ๊กตำ

เคร่ืองรำงซ่ึงเป็นที่นิยมของชำวญ่ีปุ่นไม่แพ้แมวกวัก ซำรุโบโบะเป็นตุ๊กตำที่ไม่มีหน้ำ แต่งชุดสไตล์ญ่ีปุ่น มี

หลำกสหีลำกหลำยขนำดให้เลือก ถือเป็นสญัลักษณ์ทำงของฝำกจำกทำคำยำม่ำเลยกว่็ำได้ ให้ท่ำนได้เดินเลือก

ชมและซ้ือของพ้ืนเมืองที่เรียงรำยเตม็สองข้ำงทำงของถนนเส้นน้ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรทำ่นด้วยอำหำรญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “โทบังยำกหิมูหรือเน้ือ” 

 

บ่าย น ำท่ำนเดินทำงเข้ำชมควำมงดงำมและเป็นเอกลักษณ์ของ 

“หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาว่าโกะ” หมู่บ้ำนแห่งน้ี ตั้งอยู่ในหุบเขำ

สูงห่ำงไกลควำมเจริญ ท ำให้ยังคงรักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี

อนัดีงำมไว้ได้อย่ำงสมบูรณ์ ประกอบกับควำมงดงำมทำงธรรมชำติ

ที่จะแปรเปล่ียนไปตำมฤดูกำลต่ำงๆ เช่น ทุ่งหญ้ำเขียวขจีในฤดู

ใบไม้ผลิ สีสันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขำวโพลนใน

ฤดูหนำว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ำมำเยือนอย่ำง

ต่อเน่ือง หมู่บ้ำมรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่เรียกว่ำ “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยกำรสร้ำง

หลังคำเป็นสำมเหล่ียมทรงสูงกว่ำ 60 องศำคล้ำยกำรพนมมือ โครงสร้ำงที่ถูกออกแบบอย่ำงชำญฉลำดของ

ช่ำงไม้สมัยโบรำณ สำมำรถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนำวอันยำวนำน ท ำให้สำมำรถรักษำบ้ำนไว้ได้นำน

กว่ำ 250 ปี และยังได้รับกำรขึ้ นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่ำนเลือกซ้ือสินค้ำ

พ้ืนบ้ำนมำกมำยจำกร้ำนค้ำที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้ำนกัชโช่ได้อย่ำงกลมกลืน ... จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

“แจ๊ซ ดรีม เอา้เล็ตท์” สวรรค์ส ำหรับนักช้อปตัวจริง แหล่งรวมสินค้ำน ำเข้ำและสินค้ำแบรนด์ญ่ีปุ่นโก

อินเตอร์มำกมำยกับคอลเลคช่ันเสื้ อผ้ำล่ำสุด โดยสร้ำงให้เหมือนกับถนนในเมือง นิว ออลีนส์ (สหรัฐเอเม

ริกำ) ซ่ึงเตม็ไปด้วยสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำท ิGucci, Armani Chloe’ Nike Tumi, Long Champ, 

Vicky, Vis, Attic ฯลฯ เลือกซ้ื อกระเป๋ำไฮไซ Bally, Prada ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดับ และนำฬิกำหรูอย่ำง 

Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้ำแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, 

Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้ำส ำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Mi ki House 

และสนิค้ำอื่นๆอกีมำกมำย 

 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั  YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (4)     เกียวโต - วดัคิโยมิซึ – ปราสาทนโิจ ้– โอซากา้ – ชินไซบาชิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ “เมืองเกียวโต” อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่ำของ

ญ่ีปุ่น ... จำกน้ันน ำท่ำนเข้ำชม “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้ำงขึ้นบนเนิน

เขำโดยกำรใช้ท่อนซุงน ำมำวำงเรียงกัน ภำยในมีระเบียงไม้ที่ย่ืน

ออกมำเหนือหุบเขำ ท ำให้เหน็วิวเมืองได้โดยกว้ำงและได้รับกำร

ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง ข้ำงใต้อำคำรหลักคือ “น ำ้ตก

โอตะวะ” ซ่ึงเป็นสำยน ้ำ 3 สำยไหลลงสู่บ่อน ้ำ ผู้มำเย่ียมชมวัด

มักจะมำดื่มน ำ้จำกน ำ้ตกน้ีด้วยถ้วยโลหะ ด้วยควำมเช่ือว่ำสำมำรถ

บ ำบัดรักษำโรคภัยไข้เจบ็ได้ และยังเช่ือกันว่ำกำรดื่มน ำ้จำกสำยน ำ้ตกทั้ง 3 น้ีแล้วจะประสบควำมส ำเร็จสำม

ด้ำนคือ “อำยุยืนยำว ควำมรัก กำรเรียนกำรศึกษำ” และอิสระกับกำรเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเกียวโตบน

ถนน “โอชะ ซำกะ” และ “ซันเนง็ ซำกะ” เคร่ืองป้ันดินเผำสวยๆ ชำเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลำย

ซำกุระ ฯลฯ กส็ำมำรถหำซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริกำรทำ่นด้วยอำหำรญ่ีปุ่นแบบเซต็เมนู “นำเบะซูโม่” 

บ่าย น ำท่ำนชม “ปราสาทนิโจ้” ปรำสำทแห่งน้ีเคยเป้นปรำสำทที่

ประทับของเจ้ำเมืองหรือโชกุนผู้ครองเมืองหลำยสมัยด้วยกัน 

และยังได้รับกำรขึ้ นทะเบียนเป็นจำกองค์กำรยูเนสโก้ให้เป็น

มรดกโลก ภำยในสถำนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน 

พระรำชวังฮอนมำรุและส่วนพระรำชวังนิโนมำรุ  โดยพระรำชวัง

นิโนมำรุอยู่ด้ำนนอกมีคลองกั้นอย่ำงชัดเจน ควำมงำมของ

ปรำสำทนิโจ้นอกจำกตัวพระรำชวังทั้ง 2 แล้ว ยังมีสวนดอกไม้

และสวนญ่ีปุ่นให้ได้ชมอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นต้นซำกุระ ต้นบ๊วย 

และดอกไม้นำนำพันธุต่์ำงๆ ... สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ 

“เมืองโอซากา้” เพ่ือน ำท่ำนช้อปป้ิงย่ำน “ชินไซบาชิ” ย่ำนช้

อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซำก้ำ เพลิดเพลินกับกำรช้อปป้ิงไร้

ขีดจ ำกัดกับสินค้ำมำกมำย อำทิ เสื้ อผ้ำเก๋ๆ กระเป๋ำน่ำรักๆ 

รองเท้ำแฟช่ันสวยๆ สินค้ำ IT ทั้งหลำย Ipod กล้อง นำฬิกำ 

Notebook Mp3 มีให้เลือกมำกมำยหลำกหลำยสสีนั 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง 

 ทีพ่กั  SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 
 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (5)      อิสระท่องเทีย่วตามอธัยาศยั (ไม่มีรถบสัอ านวยความสะดวก) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

อิสระตามอัธยาศัยทัง้วันใหท่้านเลอืกชอ้ปป้ิงตามย่านดังของโอซากา้ โดยการนัง่รถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) 

(ท่านสามารถนัง่รถไฟ JR / SUBWAY)  

สถานทีท่่องเทีย่วแนะน า 

 “พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ าไคยูคงั” พิพิธภัณฑ์สัตว์น ำ้ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมำณน ำ้รวมทั้งหมด 11,000 ตัน 

ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติของพ้ืนที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหำสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์น ำ้

ขนำดใหญ่จ ำนวน 14 แทงก ์ที่ไคยูคังนอกจำกปลำต่ำง ๆ แล้วยังมีกำรแสดงสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ เช่น สัตว์คร่ึงบก
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คร่ึงน ำ้, สัตว์เล่ือยคลำน, นก, สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 

620 ชนิด 30,000 ช้ิน เพ่ือจ ำลองธรรมชำติในบริเวณมหำสมุทรแปซิฟิก 

“ศาลเจา้สุมิโยชิ ไทชะ” เป็นศำลเจ้ำชินโตที่เก่ำแก่ที่สุดแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นและถือเป็นศำลเจ้ำอนัเป็นที่

ศรัทธำของผู้คนมำกที่สดุในโอซำก้ำ สร้ำงข้ึนต้ังแต่คริสต์ศตวรรษ 3 ด้วยสถำปัตยกรรมของศำสนสถำนที่หมด

จดสวยงำมแบบชินโตแท้ หรือที่ชำวญ่ีปุ่นเรียกว่ำ สมิุโยชิ ซุคุริ เป็นรูปแบบกำรก่อสร้ำงซ่ึงเกดิก่อนศำสนำพุทธ

จำกจีนแผ่นดินใหญ่จะเข้ำมำมีอทิธพิลต่อกำรสร้ำงวัดในยุคหลังๆ หลังคำจ่ัวมุงด้วยด้วยต้นกกหรือใบสน

ไซปรัสแห้ง ยกพ้ืนสูง ฝำท ำด้วยไม้กระดำน นอกจำกน้ัน ศำลเจ้ำแห่งน้ียังเป็นศูนย์กลำงของศำลเลก็ที่ใช้ช่ือว่ำ 

สมุิโยชิ ไทชะ ทั่วประเทศกว่ำ 1,800 แห่ง เทพเจ้ำที่สถิตอยู่ที่ศำลได้รับกำรนับถือมำแต่โบรำณกำล ในฐำนะ

ของเทพเจ้ำคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงทะเล มีประวัติมำกว่ำ 1,800 ปี ภำยในศำลมีศำลเอกสี่แห่งเรียงรำย

อยู่ ต่ำงกบัศำลชินโตทั่วไปที่มักมีศำลเอกเพียงศำลเดียวเทำ่น้ัน  

 “อุเมดะ” ย่ำนชอ็ปป้ิงที่รวมตัวกนัอยู่ในสถำนีรถไฟใต้ดินอุเมดะ สัมผัสกับสีสันอันมีชีวิตชีวำที่ถูกออกแบบมำ

อย่ำงพิถีพิถันอันเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว ทั้ง Whity Umeda, Dojima Underground, Diamor Osaka and 

Hankyu Sunbangai, รวมทั้งแม่น ำ้และน ำ้ตกขนำดย่อมที่ถูกสร้ำงข้ึนมำเพ่ือคืนควำมมีชีวิตชีวำให้กับย่ำนน้ี ให้

ท่ำนเพลิดเพลินกับกำรเลือกชมสินค้ำนำนำชนิดทั้ง เสื้ อผ้ำแฟช่ัน รองเท้ำ กระเป๋ำเทรนด์ญ่ีปุ่นมำกมำย ทั้ง

ห้ำงสรรพสนิค้ำขนำดใหญ่กส็ำมำรถเดินเช่ือมถึงกนัทั้งหมดอกีด้วย 

 หรือเลือกซ้ือทัวร์เสริม “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระกำรตำ กับ โลกภำพยนตร์

แห่งฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้ำทำยกบัเคร่ืองเล่นล ำ้สมัยหลำกชนิด ต่ืนเต้น ระทกึใจกับภำพยนตร์เร่ืองดังที่ท่ำนช่ืน

ชอบ ภำยในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวู๊ด กับเคร่ืองเล่นใหม่ล่ำสุด “สเปซ แฟน

ตำซี-เดอะไรด์” ร่วมเดินทำงตะลุยอวกำศด้วยภำรกิจกอบกู้ดวงอำทิตย์ ตื่นตำกับดวงดำวน้อยใหญ่

ระยิบระยับมำกมำยเตม็ท้องฟ้ำ ทะยำนสู่ห้วงอวกำศด้วยควำมเร็วเหนือแสง พร้อมช่ืนชมควำมงำมของดวง

อำทติย์แบบใกล้ชิด ตื่นเต้นเร้ำใจบนฟำกฟ้ำกบั “ฮอลลีวูด๊ ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิ

เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ที่จะน ำท่ำนทะยำนพุ่งสู่ฟำกฟ้ำกลำงแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่ำนช่ืน

ชอบ โซนนิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” 

ตื่นเต้นระทกึใจกับยำนไฮเทค “สคูป๊” ที่จะน ำท่ำนผจญภัย ติดตำมกำรต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่ำวำย

ร้ำยอย่ำงใกล้ชิด ในฐำนะนักข่ำวพิเศษของส ำนักข่ำว “บูเกิล” ด้วยเทคโนโลยีภำพสำมมิติเสมือนจริง ที่จะท ำ

ให้ท่ำนสัมผัสถึงควำมตื่นเต้น หวำดเสียว รำวกับอยู่ในภำพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตำกับฉำกต่อสู้อันย่ิงใหญ่

ระหว่ำงมนุษยชำติกบัไซบอร์กส ์หุ่นยนต์แห่งอนำคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภำพสำมมิติสุด

พิเศษของฮอลลีวู๊ด ที่จะท ำให้ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ควำมต่ืนเต้นกับกำรต่อสู้แห่งโลกอนำคตแบบใกล้ชิด

อย่ำงไม่เคยมีมำก่อน 

  อิสระอาหารกลางวัน/อาหารค า่ตามอัธยาศัย เพือ่ใหทุ้กท่านเพลดิเพลนิกับการท่องเทีย่ว  

 ทีพ่กั  SARASA HOTEL NAMBA หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว   
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วนัทีห่กของการเดินทาง (6)       ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออนพลาซ่า – สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ดา้นนอก) ปรำสำทโอซำก้ำเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซำก้ำ 

ถือเป็นสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ที่ถูกสร้ำงข้ึนจำกด ำริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสำมแม่ทัพคน

ส ำคัญของประวัติศำสตร์ชำติอำทติย์อุทยัเมื่อกว่ำ 400 ปีมำแล้ว โดยใช้แรงงำนกว่ำหกหมื่นคนในกำรก่อสร้ำง

ปรำสำทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทำงอ ำนำจ กำรเมือง กำรปกครองและศูนย์กลำงกำรบัญชำกำรที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ด้ำนนอกของปรำสำทเป็นลำนกว้ำงที่ตกแต่งอย่ำง  สวยงำมด้วยไม้ดอกไม้ใบ

หลำกหลำยชนิดสลับกันไป มีมุมที่น่ังส ำหรับน่ังชมดอกไม้เพลินๆ และร้ำนค้ำเลก็ๆขำยของที่ระลึกและของ

ทำนเล่น บริเวณน้ีจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ส ำหรับชำวเมืองโอซำก้ำ โดยเฉพำะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบ

บริเวณน้ีจะสะพร่ังไปด้วยดอกซำกุระที่ผลิดอกออกมำอวดโฉมไปทั่วบริเวณประหน่ึงร่มพฤกษำให้ผู้มำเยือนได้

เพลินเพลิดและดื่มด ่ำกับควำมงดงำมของเทศกำรชมดอกซำกุระ ... จำกน้ันให้ท่ำนช้อปป้ิงกันต่อที่ “เอออน 

พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสนิค้ำช้ันน ำนำนำชนิด อำท ินำฬิกำ, กล้อง, กระเป๋ำ, รองเท้ำ,เสื้อผ้ำ เป็นต้น และยังมี 

“ร้ำน 100 เยน” สนิค้ำทมีีคุณภำพดีจำกประเทศญ่ีปุ่นแต่รำคำแสนจะถูก  อิสระให้ท่ำนได้เพลินเพลินกับกำร 

“เลือกชมและซ้ือ” สนิค้ำที่สำมำรถเลือกไปเป็นฝำกคนทำงบ้ำนได้ตำมอธัยำศัย 

 อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพือ่ใหท่้านจุใจกับการชอ้ปป้ิงก่อนเดินทางกลบั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ 

17.35  ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิ TG673 

21.25  ถงึ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูล้ืม 

 

- - - Always with You - - - 
 

หมายเหตุ  :   

 รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ และอตัรำแลกเปล่ียนโดยทำง

บริษัทฯ จะค ำนงึถงึประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สดุ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้ำเมอืง / กำรน ำสิ่งของผดิกฎหมำย 

/ เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

***ส าหรบัผูเ้ดนิทางตัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป***  
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี 

ไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ท่านละ 

10 - 15 ตุลาคม 2562  

11 - 16 ตุลาคม 2562  
47,900.- 44,900.- 41,900.- 8,000.- 
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***กรุป๊คอนเฟริม์เดนิทางที ่15 ทา่น สอบถามขอ้มลูส ารองทีน่ั่งไดท้ีฝ่า่ยขายบรษิทัทวัรใ์กลบ้า้นทา่น*** 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 17,000.-บาท*** 

***กรณเีดก็อายตุ่ ากวา่ 2 ป ี(ทารก) ราคา 9,000.-บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 2,000 เยน/ทา่น/ทรปิ*** 
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อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชมและค่ำยำนพำหนะทุกชนิดตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

3. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัท่ำนในตลอดกำรเดนิทำง 

4. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันำจรตำมเส้นทำงและสำยกำรบนิที่ได้ระบุไว้ในรำยกำร 

5. ค่ำประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท  

   (หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่ำประกนัอบุตัเิหตรุะหว่ำงกำรเดนิทำง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

6. บริการน ้ าด่ืมวนัละ 1 ขวด/ท่าน และ FREE WI-FI ON BUS 

 

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำอำหำร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3%    

3. ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง 

4. ค่ำภำษเีชื้อเพลิงที่ทำงสำยกำรบนิอำจมกีำร7เรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

5. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ (จ านวน 2,000.-เยน/ท่าน/ทริป) 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 
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การยกเลิก :  

กรณุำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มฉิะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงินมดัจ ำ 

กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 25 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ มคีวำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

กรณยีกเลิกก่อนกำรเดนิทำง 20 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  

 กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมจี ำนวนผู้เดนิทำงคร้ังละ 30 ท่ำนขึ้นไป ถ้ำผู้เดนิทำงมจี ำนวนไม่ครบตำมจ ำนวนดงักล่ำว ทำงบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำและ/หรือยกเลิกกำรเดนิทำงโดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

 รำยกำรและรำคำอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำวะอำกำศ, กำรเมอืง, สำยกำรบนิ และ อตัรำแลกเปล่ียนโดยทำง

บริษัทฯ จะค ำนงึถงึประโยชน์และควำมปลอดภัยของท่ำนเป็นส ำคญัที่สดุ 

 ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรออกนอกประเทศ / ห้ำมเข้ำประเทศญี่ปุ่น / กำรน ำสิ่งของผดิกฎหมำย / เอกสำรกำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง 

และควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชำต,ิ กำรยกเลิกเที่ยวบนิ,กำรประท้วง, กำรก่อจลำจล 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปรำคำพิเศษ หำกท่ำนไม่เดนิทำงไปกลับพร้อมคณะไม่ว่ำด้วยเหตใุดกต็ำม ไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัเดนิทำง หรือคนืเงินได้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์

เพ่ือกำรท่องเที่ยว เย่ียมญำต ิหรือธรุกจิ อำจจะมกีำรถูกตรวจสอบเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เพ่ือเป็นกำรยืนยันว่ำมีคุณสมบัติ

ในกำรเข้ำประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสำรเครื่องบนิขำออกจำกประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกดิขึ้นระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก ำหนดกำรเดนิทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐำนกำรท ำงำนที่สำมำรถยืนยันว่ำท่ำนมกีำรท ำงำนที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองกำรท ำงำน บตัรพนักงำน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีำยุกำรใช้งำนเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท ำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมำย และเข้ำข่ำยคุณสมบตัเิพ่ือกำรพ ำนักระยะสั้นเท่ำนั้น 

3.  ในขั้นตอนกำรขอเข้ำประเทศ จะต้องระบุระยะเวลำกำรพ ำนักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิำรถูกส่งตวักลับจำกประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลำของกำรถูกปฏเิสธไม่ให้เข้ำประเทศ และไม่เข้ำข่ำยคุณสมบตัิ

ที่อำจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้ำประเทศ 



 

~ 12 ~ 
 

 


