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สมัผสัความงดงามแหง่แดนอาทติยอ์ทุัย!! 
สนกุสนานไปกบัการเลน่หมิะ กจิกรรมสดุฮติของญีปุ่น่ 

ชมไฟประดบัหลากสสีนักวา่ลา้นดวง ช้อปปิง้ยา่งดงั 

 พเิศษบฟุเฟต่ข์าปยูกัษแ์ละแช่ออนเซน็สไตลญ์ีปุ่น่แท้ๆ !!   

 อิ่มอรอ่ยกบั  

บุฟเฟต่ข์าปยูักษ ์

 อิ่มอรอ่ยกบั  

ชาบูชาบ ูสไตล์ญีปุ่่น 

 

23 – 28 มี.ค. 63   ราคา 47,900.- 

25 – 30 ม.ีค. 63     ราคา 49,900.-  

  

TG 640 BKK – NRT  22.30 – 06.20 

TG 673 KIX – BKK   17.35 – 21.25 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาทเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ กรงุโตเกียว โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ 

วนัที ่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนินารติะ     

2 

สนามบนินารติะ – วดันารติะซงั – วดัอาซากสุะ –  

โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท – ทะเลสาบยามานากะ 
 

  

SUN PLAZA LAKE  

YAMANAKA หรอืเทยีบเทา่ 

3 
ทะเลสาบยามานากะ – ลานสก ี– ทะเลสาบฮามานะ –  

นาบานาโนะ ซาโตะ (อลิมูเินชัน่) – นาโงยา่ 
  

- 
SUNROUTE PLAZA  

NAGOYA หรอืเทยีบเทา่ 

4 
นาโงยา่ – ปราสาททองคนิคะคจู ิ– อาราชยิามา่ – สะพานโทเกต็สึ

เคยีว – กจิกรรมชงชา – ชนิไซบาช ิ– โอซากา้ 
  

- 
MELPARQUE OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 

โอซากา้ – อสิระฟรชีอ้ปปิง้ตลอดทัง้วนั หรอื เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิยนูิ

เวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่เดนิทาง) – โอซากา้   

- - 
MELPARQUE OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 
โอซากา้ – ตลาดปลาคโุรมอ่น – ออีอนพลาซา่ – สนามบนิคนัไซ – 

กรงุเทพฯ  

- 
 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.20 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู่ วดันาริตะซงั เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโต ที่ได้สรา้งขึน้อุทศิแด่ศาสนา

พุทธให้กบั เทพเจา้ฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น เทพเจา้แห่งไฟ  จุดเด่นของวดัถอืเป็นเทพชัน้สูงสุดของ

ลทัธชินิงอน แกะสลกั และถวายโดย โคโบไดจ ิตามราชโองการของ จกัรพรรดซิากะ วดัแห่งนี้มผีู้

แวะเวยีนเข้าสกัการะมากว่า 10 ล้านคนต่อปี  ภายในวดัมสีวนนารติะซงั ในพื้นที่กว่า 165,000 

ตารางเมตร เป็นสถานพกัผ่อนหยอ่นใจทีส่วยงามรม่รืน่ และอากาศบรสิุทธิต์ลอดทัง้ 4 ฤด ู

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านสู่ กรุงโตเกียว ศูนย์กลางแห่งมหานครเดนิทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่

กวนอมิอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีม่คีวามสงูเพยีง 5.5 เซน็ตเิมตร ซึง่ประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที่

เคารพสกัการะของชาวญี่ปุ่ น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยอืนประเทศญี่ปุ่ น วดัอาซากุสะเป็นวดั

เก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนี ้าหนักถงึ 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลกึ

และถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื้อของที่ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อย

ใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึน้ชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด

รอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นต้น ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แม่น ้าซูมดิะงาวะ 

ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ ซึง่เปิดโล่งสู่แม่น ้าดว้ยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น 

                     

 

 

DAY 2 
สนามบนินาริตะ – วดันาริตะซงั – วดัอาซากสุะ – โกเทมบะ พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท –  

ทะเลสาบยามานากะ 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านแวะเขา้เยีย่มชม โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ทีร่วบรวมสนิคา้แบรนด์เนมดงัระดบัต้นๆ

ทัว่โลกมาไวด้ว้ยกนั ณ บรเิวณ TOMEI EXPRESSWAY ทีเ่ชื่อมระหว่าง เมา้ทไ์ฟฟูจ-ีฮาโกเน่ มหา

นครโตเกยีว ช่วงช้อปกระหน ่ า!  สนิค้าปลอดภาษี หลากสไตล์ยี่ห้อดงัเกอืบ 200แบรนด์ ไม่ว่าจะ

เป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, 

DESILE, BALLY, COACH, GAP  HUGO 

BOSS, VERSACE, YVES SAINT 

LAURENT, RIVE GAUCHE หรอืจะเป็น

หมวดสนิค้า INTIMATE APPAREL อาท ิ

KID BLUE, TRIUMPH  หรอืจะเป็นหมวด  

HOME FASHION, FRAGRANCE 

OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยงัมหีมวดสนิค้าอื่น ๆ อาทเิช่น รองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผ้าเดก็ ซึง่ทุกชิ้น

เป็นของแทร้าคาถูกพเิศษกว่าในสรรพสนิคา้ทีร่วบรวมไวใ้นพืน้ทีก่ว่า 400,000 ตารางฟุต นับไดว้่า

เป็นสวรรคข์องทัง้นกัชอ้ปชาวญีปุ่่ น และนกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนอยา่งแทจ้รงิ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ที่พกับรเิวณ ทะเลสาบยามานะกะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  
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พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก้ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ลานสกี ฟจิูยามะ สโนว ์รีสอรท์ เยติ (Fujiyama Snow Resort Yeti) ใหท้่านตื่น

ตาตื่นใจ และเพลดิเพลนิกบัการเล่น ไม้กระดานเล่ือน ไดต้ามอธัยาศยั ณ ดนิแดนแห่งนี้ทีซ่ึง่เป็น

ลานสกหีมิะหน่ึงเดยีวทีเ่ล่นอยู่บน ชัน้ 2 ของภูเขาไฟฟูจ ิความสูง 1400 เมตร จากระดบัน ้าทะเล มี

กจิกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกมีากมาย ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นอื่นๆ สามารถ

ตดิต่อไกด์ล่วงหน้า ราคาทวัรไ์ม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์สกีเซ็ต ราคา 2800 เยน, ค่าเช่าสโนว์

DAY 3 ทะเลสาบยามานากะ – ลานสก ี– ทะเลสาบฮามานะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (อลิมูเินชัน่) – นาโงยา่ 
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บอรด์เซ็ต ราคา 2800 เยน, ค่าเช่าสไนวไ์บค์ ราคา 1300 เยน) (ลานสกีจะเปิดให้บริการ

หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ในกรณีท่ี ลานสกีเข้าไม่ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียน

โปรแกรมทวัรเ์ป็น โอชิโนะ ฮคัไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน ้าธรรมชาตกิบัความเลื่อมใสศรทัธา

ความเชื่อใน ภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิฟู์จยีาม่า กบัเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหมิะของบนภูเขา

ไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มท าให้เกิดน ้ าซึมขังขยายวงกว้าง

กลายเป็นบ่อขนาดย่อมน ้าในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกดิสะท้อนทีส่วยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 

สถานทีแ่ห่งนี้ได้รบัการคดัเลอืกเป็น 1ใน100 อนัดบัแหล่งน ้าจากธรรมชาตทิีด่ทีีสุ่ดของญี่ปุ่ น ท่าน

สามารถเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงต่างๆ และสนิคา้เกษตรกรรมทีช่าวบา้นน ามาขายระหว่างทางได้ ไม่

ว่าจะเป็นผกัภเูขาทีส่ดกรอบ ผลไมอ้บแหง้ ถัว่ มนัญีปุ่่ น และอื่นๆอกีมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชมววิ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น คนญี่ปุ่ นเชื่อ

ว่าการได้ทานปลาไหลในช่วงฤดูร้อนจะท าให้เพิม่พลงัได้ส าหรบัที่นี่  นอกจากท่านจะได้ชมแหล่ง

เพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝากทีข่ ึน้ชื่อของทีน่ี่ไดอ้ีกดว้ย เช่น พาย

ปลาไหล หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่กีย่วกบัปลาไหล 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น 

ไดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื ลกัษณะของการจดัสวน

ดอกไม้ ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป ภายในยงัมหี้องปรบัอุณหภูมิ

ส าหรบัดอกไมซ้ึ่งน ามาจากเมอืงรอ้น รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล 

เช่น ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋

เพิม่เพื่อขึน้สู่จุดชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไม้ในแบบพาโนราม่า อิสระให้
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ท่านได้ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเต็มพ้ืนทีส่วน ไฟประดบั

ทีนี่ถื่อเป็นหนึง่ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 
 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พกับรเิวณ นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA        

หรอืเทยีบเท่า  

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางชม ปราสาททองคินคาคจิู (GOLDEN PAVILION) เดมินัน้เป็นสถานทีพ่กัตาก

อากาศของ โชกุนโยชิมสิึ แห่งตระกูลอาชคิางะ ผู้

โด่งดงั มาจากการ์ตูนเรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิค

คิวซัง ปราสาทนี้  สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 

หลงัจากที่ได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้

ถอดแบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยุค

ศตวรรษที่  14 ตัวอาคารมี  3 ชัน้ ตัวเรอืนเป็นสี

ทองจาก  ทองค าเปลว  จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คอืรูปหล่อนกฟีนิกซบ์นยอดปราสาท โดยรอบ

ปราสาทมลี าธารใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะท้อนผิวน ้าแสนสวยราวภาพวาดและภายในบรเิวณ

ปราสาทนัน้มสีวนญีปุ่่ นจดัแต่งไวอ้ยา่งสวยงาม 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่  อาราชิยาม่า น าท่าน

ถ่ายรูป พร้อมชมวิวบรเิวณ สะพานโทเก็ตสึเคียว 

(Togetsukyo Bridge) จากตวัเมอืงเมื่อขา้มสะพาน

ไป จะเป็นเหมอืนเกาะเลก็ๆ ทีอ่ยู่กลางแม่น ้า ภายใน

DAY 4 
นาโงยา่ – ปราสาททองคินคะคจูิ – อาราชยิามา่ – สะพานโทเก็ตสเึคยีว– กจิกรรมชงชา –  

ชินไซบาช ิ– โอซากา้ 
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เกาะเป็นรา้นขายอาหาร ขายสนิคา้ ผูค้นนิยมมาเดนิเล่นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮา

นามหิรอืฤดูชมซากุระ ถอืเป็นสะพานทีท่รงคุณค่าทางประวตัศิาสตร์ เนื่องจากถูกสรา้งขึน้ตัง้แต่ใน

สมยัเฮอนัประมาณในช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 ถอืเป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืงอารา

ชยิามา่ ทัง้ดว้ยความเป็นมาอนัแสนยาวนานรวมไปถงึความงดงามของสะพานทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขา

สงูใหญ่ และดา้นล่างเป็นแมน่ ้า ทัง้สองฝัง่มตี้นซากุระเรยีงรายเรยีบแม่น ้า เรยีกไดว้่าเป็นอกีหนึ่งจุด

ชมซากุระยอดนิยม  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ น าท่านเข้าร่วม 

กิจกรรมชงชา ดื่มด ่ าไปกับสุนทรีแห่งการชงชาอีกหนึ่ ง

เอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่ น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดื่มชา

สไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนัเตม็ไปดว้ยกลิน่อายแบบญีปุ่่ น  

จากนัน้น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดัง

ของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นค้าเก่าแก่

ปะปนกัน ไปกับ ร้ า นค้ า อันทันสมัย  แ ล ะสินค้ า

หลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผูใ้หญ่ ซึ่งย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงสแีละบนัเทงิชัน้

น าแห่งหนึ่งของโอซากา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื 

ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าใหเ้ป็นรปูป ูกุ้ง และปลาหมกึ ซึ่ง

นักท่องเทีย่วใหค้วามสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายาม

สรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของ

ย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้

ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาท ิเครื่องส าอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องไฟฟ้า 

ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ โอซาก้า ณ MELPARQUE OSAKA 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 
โอซากา้ – อสิระฟรชีอ้ปปิง้ตลอดทัง้วนัหรอืเลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ ==> 

ผูใ้หญท่า่นละ 2,700.- บาท เดก็ต่า่กวา่ 12 ป ีทา่นละ 1,900.- บาท (ไมร่วมคา่เดนิทาง) 
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เครื่องเล่น ตวัแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิท่านสมัผสัดว้ยตวัเองกบั

เบือ้งหลงัฉากทีต่ื่นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หา้มพลาดกบัเครื่องเล่นชนิด

ใหม่ส าหรบับรรดาสาวกใหไ้ด้เขา้ไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆ

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*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ MELPARQUE OSAKA หรอืเทยีบเท่า 
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เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาด

อาหารสด และอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมทีพ่่อคา้ 

พ่อครวัจากรา้นต่างๆ ต้องแวะเวยีนกนัเขา้มา

ซื้อวัตถุดิบสดจากทะเลเพื่อน าไปประกอบ

อาหารเป็นประจ าทุกวนั ในละแวกนัน้เองก็มี

รา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถ

ลิม้ลองอย่างหลากหลาย อสิระใหท้่านเลอืกซื้อ

สนิค้าตามอธัยาศยั อาทเิหล้าบ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลที่สดใหม่ ซึ่งระหว่างสองขา้งทาง

ท่านจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว   

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซือ้สนิค้าจาก

ร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่ง

บ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ีห้างจสัโก้ ให้ท่านช้

อปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสินค้าของ

ร้าน 100 Yen (ยงัไม่รวมภาษี 10%) ซึง่สนิคา้ทุก ๆ อย่างใน

รา้นราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ 

อาท ิขนมโมจ,ิ เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.25 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

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

 

 

DAY 6 โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 



หน้า 12 / 18 

 

ก าหนดการเดินทาง : 23 – 28 มีนาคม 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 47,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      46,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 45,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 16,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ก าหนดการเดินทาง : 25 – 30 มีนาคม 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      48,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 47,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 18,000 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 10,000 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 ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์

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 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 
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1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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