
  

OSAKA – KYOTO – KOBE 7D4N (ILLUMINATION) 

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ไดร้บัรางวัลมาตรฐานคุณภาพการบริการติดอนัดบั 1 ใน 3 ของโลกจาก SKYTRAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอ์ุทยั!! 

ชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าลา้นดวง ณ นาบานะโนะซาโตะ 

ตื่นตา ตื่นใจกบัพิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ท่ีใหญท่ี่สุดของญีปุ่่น 

ชมวิวเมืองโกเบท่ีตดิ 1 ใน 3 ท่ีสวยท่ีสุดในญีปุ่่น  

 

 อ่ิมอรอ่ยกบั

อาหารสไตล์

ญ่ีปุ่นแท้ๆ  

เทศกาลวนัข้ึนปีใหม่       49,900.- 

28 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2561    

SQ 981   21.10 – 00.40 

SQ 618   01.30 – 08.45 

SQ 615   23.30 – 05.40  

SQ 970   07.15 – 08.40 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินชางฮี     

2 
สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – นาบานะโนะซา

โตะ (ILLUMINATION) – นาโงยา่ 
 

  

SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรือเทียบเทา่ 

3 
นาโงยา่ – มิซึอิ เอา้เล็ทต ์พารค์ แจสดรมี นางาชิมะ – ศาลเจา้อิ

เสะ – มิเอะ  
- 

 

MISUGI RESORT 

หรือเทียบเทา่ 

4 
มิเอะ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – สวนไผ่ – ชมวิวอเุมดะสกาย – 

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ า้ไคยูคงั – โอซากา้    

OSAKA PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

5 
โอซากา้ – อิสระฟรีชอ้ปป้ิงตลอดทั้งวนั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม ยนิู

เวอรแ์ซล สตดูิโอ เจแปน (ไมร่วมค่าเดินทาง)  
- - 

OSAKA PLAZA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

6 
โอซากา้ – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถา่ยรูป) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์–    

นั่งกระเชา้ชมวิวเมืองโกเบ – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ   
-  

7 สนามบินคนัไซ – สนามบินชางฮี – กรุงเทพฯ     
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18.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 5 สาย

การบินสิงคโปร์ แอรไ์ลน์ เคาว์เตอร์ K เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เป็นสายการบินคุณภาพ 

สะดวกสบายเพลิดเพลินไปกบัจอโทรทัศน์ส่วนตัวให้ท่านเลือกชมความบนัเทิงได้ตาม

อธัยาศยั พร้อมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทุกเท่ียวบิน (ทัง้ขาไปและขากลบั) 

และได้รบัรางวลัด้านการบริการและคณุภาพจาก SKYTRAX 

21.10   ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี  ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์แอร์ไลน์           

เท่ียวบินท่ี SQ 981 
 

 

 

00.40  ถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ  

01.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ โดยสายการบนิ สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 618 

08.45 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญีปุ่่ น จากนัน้เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส 

ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่ม น ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนัเกดิจากธรรมชาต ิไหลมาจาก

เทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มรีะเบยีง

ไมท้ีส่รา้งยืน่ออกนอกตวั อาคารของวหิารโดยมเีสาค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดอ้ย่าง

กวา้งไกลสุดตา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น เป็น

สวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซึง่ในแต่ละฤดูกจ็ะมกีารจดัดอกไมท้ีแ่ตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภมูสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่เพื่อขึน้

สู่จดุชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินชางฮี 

DAY 2 สนามบินชางฮี – สนามบินคนัไซ – วดัคิโยมิสึ – นาบานะโนะซาโตะ (ILLUMINATION)  

นาโงย่า 
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ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประตาเตม็พ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถ่ือเป็นหนึง่

ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ มิซึอิ เอ้าเลท็ต์ พารค์ แจสดรีม นางาชิมะ ตัง้อยู่ขา้ง ๆ สวนสนุกนางาชมิะ 

สปาแลนด ์ ทีร่วบรวมรา้นคา้แบรนดเ์นมชัน้น าและรา้นอาหาร ภายในมรีา้นค้ากว่า 240 รา้น  ซึง่มี

ทัง้แบรนดใ์นประเทศและต่างประเทศ  รา้นเสือ้ผา้ อุปกรณ์กฬีา อาธเิช่น  HUGO BOSS, GUCCI, 

LACOSTE, ONITSUKA TIGER, SEIKO , CHLOÉ, SWAROVSKI, PAUL SMITH, GAP และ

อื่นๆอกีมากมายไวใ้นทีเ่ดยีว อสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตอ้งตาตอ้งใจมากมายตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ ซึง่เป็นศาลเจา้ทีม่พีืน้ทีค่รอบคลุมถงึ 6.2 กโิลเมตร และมอีาคาร 2 

หลงัทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ดอยู่ในพื้นทีน่ี้  นัน่คอื KOTAIJINGU หรอือกีชื่อคอื NAIKU ซึง่เป็นอาคาร

ส่วนในและ TOYOUKE-DAIJINGU หรอือกีชื่อคอื GEKU เป็น อาคารส่วนนอก โดยทัง้สองอาคารนี้ 

ตอ้งใชร้ถเดนิทางจากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง ความส าคญัของ NAIKU นัน้ สรา้งอุทศิแก่ สุรยิะเทว ีอา

มาเทราสุ (AMATERASU) ส่วน GEKU นัน้สรา้งถวายแก่เทวแีห่งการกสกิรรมการเกบ็เกี่ยวอาหาร

และการเลีย้งไหม (TOYOUKE) โดยรปูแบบอาคารนัน้เป็นการแสดงถงึความกลมกลนืทัง้ดา้นความ

งาม ความเรยีบงา่ยและความบรสิุทธิ ์

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั มิเอะ ณ MISUGI RESORT หรอืเทยีบเท่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

DAY 3 นาโงย่า – มิซึอิ เอ้าเลท็ต ์พารค์ แจสดรีม นางาชิมะ – ศาลเจ้าอิเสะ – มิเอะ 
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เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สะพานโทเกต็สึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบรเิวณที่ชาวญี่ปุ่ นชื่นชอบ และเป็น

สถานที่ชมววิทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งในเกยีวโต อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม

ความสวยงาม ร่มรื่นของ สวนไผ่ อนัเขยีวขจ ี(BAMBOO GROVES) นับหมื่นต้นตลอดขา้งทาง

เสมอืนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดนิผ่านถูกปลูกขึน้ตัง้แต่สมยัเฮอนั หรอืกว่าพนัปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการ

ประดบัสวน และชื่นชมความสวยงาม และใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ซึง่สวนไผ่แห่งนี้ยงั

เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เรือ่งเกอชิา ทีง่ดงามตระการตาไปทัว่โลก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านขึน้ชมทวิทศัน์เมอืงโอซาก้า ณ ตึกอเุมดะสกาย ที่มคีวามสูงถงึ 173 เมตร รปูแบบอาคาร

ทนัสมยัตวัอาคารเป็นตกึแฝดสูง 40 ชัน้ ชัน้บนสุดของตกึด้านบนเชื่อมต่อถงึกนัและยงัมสีวนลอย

ฟ้าตัง้อยู่บนตกึอกีดว้ย เป็นจุดชมววิเมอืงโอซาก้า แบบพาโนราม่าววิ และในวนัที่อากาศแจ่มใสจะ

สามารถเหน็ทวิทศัน์ของโอซากา้ไดอ้ยา่งเตม็ตา อสิระใหท้่านเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้าไคยูคงั ซึ่งเปิดให้บรกิารเป็นครัง้แรกเมื่อวนัที่ 20 

กรกฏาคม พ.ศ.2533 เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นและเป็นหนึ่งในพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า

อนัดบัต้นๆ ของโลก มปีรมิาณน ้ารวมทัง้หมด 11,000 ตนั จดัแสดงสตัว์น ้ามากกว่า 580 ชนิด 

จ านวนกว่า 30,000 ตวั อสิระใหท้่านชมพระเอกของพพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้าแห่งนี้  ฉลามวาฬทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลก ความยาวกว่า 4 เมตร ภายในแทงคใ์ต้มหาสมุทรแปซฟิิก พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้มกีารจดัแสดง

สตัว์น ้ าตามภูมิภาคต่างๆ ทัว่โลก ซึ่งบางครัง้ท่านอาจจะได้เห็นการจดัแสดงสิ่งแวดล้อมทาง

ธรรมชาตขิองพื้นที่ 10 แห่ง ทีอ่ยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซฟิิกด้วยแทงก์น ้าขนาดใหญ่จ านวน 14 

แทงก์ จดัแสดงโดยใชห้วัขอ้ว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชวีติ ซึง่มพีื้นฐานแนวความคดิ

ที่ว่าโลกที่มแีผ่นดนิไหวและภูเขาไฟประทุกบัสิง่มชีวีติทัง้หมดที่อาศยัอยู่บนโลกเป็นระบบสิง่ชวีติ

หนึ่งทีต่่างกเ็กือ้กูลซึง่กนัและกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

DAY 4 
มิเอะ – สะพานโทเกต็สึเคียว – สวนไผ ่– ชมวิวอเุมดะสกาย – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ าไคยคูงั  

โอซาก้า 

DAY 5 โอซาก้า – อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั หรือเลือกซ้ือทวัรเ์สริม ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน    

(ไม่รวมค่าเดินทาง) เดินทางโดยรถ ไฟผูใ้หญ่ท่านละ 2,700.-  เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- 
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ใช้เวลาคุ้มค่าเตม็วนั  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน ่า ในย่านช้อปป้ิงช่ือดงัมากมาย 

ย่านอเุมดะ ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนยก์ลางทางความทนัสมยัที่ชาวโอซาก้ารูจ้กักนัเป็นอย่างดี ศูนยร์วมแฟชัน่ที่

ก าลงัอนิเทรนด์ แหล่งรวมรา้นอาหารอนัหลากหลาย หา้งสรรพสนิคา้นับไม่ถ้วน นอกจากนัน้มทีัง้

ตกึสูงของโรงแรม 5 ดาว ภตัตาคาร ร้านเกมปาจงิโกะ ผบั บาร์ นับได้ว่ามาที่เดยีวก็เต็มอิ่มเลย

ทเีดยีว 

ย่านนัมบะ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงโอซากา้เป็นศูนยร์วมของทุกสิง่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งบนัเทงิ โรงละคร

เมอืงใหม่ ท าให้มโีรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน ้าชาเปิด

บรกิารกว่า 47 โรง 

หรือเลือกซ้ือทวัรพิ์เศษเท่ียว ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน ==> เดินทางโดยรถ ไฟผู้ใหญ่ท่าน

ละ 2,700.-  เดก็ต า่กว่า 12 ปี ท่านละ 1,900.- (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ) 

น าท่านเดนิทาง โดยรถไฟ มุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสรา้งมหาศาลและใหญ่ที่สุดใน

โลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มขีนาดใหญ่กว่าในสหรฐัอเมรกิา สนุกสนานตื่นเต้นอย่าง

เตม็ทีใ่นโรงถ่ายแห่งนี้  เขา้ชมส่วนต่างๆ ทีแ่บ่งออกเป็นโซนอาท ิฮอลลวีูด้ มสีถานทีน่่าสนใจ อาท ิ

ฉากจ าลองของนิวยอรค์ T23D ภาพยนตรส์ามมติ ิในฉากภาพยนตรเ์รื่องเทอรม์เินเตอร์ ซึง่ท่านจะ

ไดช้มเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิมกีารทะลุจอพรอ้มชมฉากต่อสูส้นุกสนานทีท่่านจะประทบัใจใชง้บ

สรา้งกว่า 400 ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีบือ้งหลงัฉากการถ่ายท าจากเรื่อง ET, ฉากจ าลองของเมอืง

ซาน ฟรานซสิโกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ยอ้นกลบัอดตีโดยรถทีใ่ชแ้สดงใน

ภาพยนตรท์ี่สมจรงิเหมอืนขบัรถที่โลดโผนเที่ยวกนัต่อ ฉากแผ่นดนิไหวในซานฟรานซสิโกที่มไีฟ

ไหมจ้รงิเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตรเ์รื่องจรูาสสคิพารค์ การแสดงและยอ้นยุค

สตัวด์กึด าบรรพท์ีม่ไีดโนเสาร์ทเีรก็ซต์ามไล่ล่าในความมดื , ฮอลลวีูด้เมจกิ การจุดพลุแสดงแสง-สี

อนัตื่นเต้นยามค ่าคนื , ล่องเรอื พรอ้มสนุกสนานกบัฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่ขึน้มาขา้งล าเรอืในขณะ

ล่องฉากตามลา้งตามล่าในวอเตอร์ เวลิด ์, ฉากคาวบอย , ฉากสตัน้โชว์ และการแสดงของบรรดา

สตัว์แสนรูท้ี่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ อาท ิสุนัขจากเรื่องบโีธเฟ่ น ลงิ และ นก ทัง้หมดนี้จะ

สร้าง ความบนัเทงิกบัท่านโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงสหรฐัอเมรกิา หรอืเลอืกจะสนุกกับสนู๊ปป้ี 

สตูดโิอ (SNOOPY STUDIOS) เพลดิเพลนิกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด พรอ้มพบกบัสนู๊ปป้ี และบรรดา

เพื่อนผองมากมาย ขอแนะน าเครื่องเล่นยอดฮติ THE AMAZING ADVANTURESOF SPIDER–

MAN THE RIDE สุดสุด! กบัเครือ่งเล่น ตวัแรง ใหมล่่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชญิ

ท่านสมัผสัดว้ยตวัเองกบัเบือ้งหลงัฉากทีต่ื่นเต้นของทุกการแสดง พรอ้มเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ หา้ม

พลาดกบัเครือ่งเล่นชนิดใหม่ส าหรบับรรดาสาวกใหไ้ดเ้ขา้ไปสมัผสักลิน่อายและบรรยากาศของโลก

เวทมนตรใ์นฉากต่างๆกบั สวนสนุกแฮรร์ี่พอตเตอร ์หรอื WIZAEDING WORLD OF HARRY 
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POTTER ทีเ่ปิดใหบ้รกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า 45,000 ลา้นเยน หรอืราว 16,000 ลา้นบาท  เปิดตวั

อย่างเป็นทางการ เมื่อวนัที ่15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพรอ้มกบัเครื่องเล่นและสถานทีเ่ด่นๆ ที่

จ าลองมาจากสถานทีจ่รงิในภาพยนตร์ อาท ิหมู่บ้านฮอกสมี์้ด (HONGMEADE VILLAGE) รา้น

ขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็รา้นไมก้วาดสามอนั, 

ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทัง้ห้องเรยีน

สารพดัวชิา รวมถงึหอ้งเรยีนป้องกนัศาสตรม์ดื โถงระเบยีงสุดลกึลบั หอ้งท างานของศาสตราจารย์

ดมัเบลิดอร ์ภาพพอรเ์ทรตเคลื่อนไหวได้, พรอ้มทกัทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวกใบ

เก่าคร ่าครกึบัหน้าที่ส าคญัในการคดัเลอืกบ้านให้เหล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด , รถไฟเหาะ (THE 

FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เทีย่วบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ต ่าทีอ่าสาพาเหาะเหนิ

แวะเวยีนผ่านกระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮูก, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของ

เล่นตลกสุดหรรษาพีแ่ฝดวสีลยี ์เป็นตน้ อสิระใหทุ้กท่านสนุกนัตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัและค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ OSAKA PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สะพานอาคาชิไคเคียวหรือสะพานไข่มุก (ถ่ายรปู) ซึง่เป็นสะพานแขวนทีย่าว

ทีสุ่ดในโลก สะพานแห่งนี้มรีะยะทางเกอืบ 4 กโิลเมตร อุบตัเิหตุจากพายุเมื่อ 50 กว่าปีก่อน (พ.ศ.

2498) ไดค้ร่าชวีติของผูค้นทีอ่าศยัเรอืเฟอรร์ีข่า้มฝัง่สญัจรไปมาระหว่างเกาะสู่เกาะต้องอบัปางลง 

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติทัง้เดก็และผูใ้หญ่รวมกนัถงึ 168 ชวีติ รฐับาลญี่ปุ่ นขณะนัน้จงึไดทุ้่มงบประมาณถงึ 

4.5 รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อสรา้งสะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลกแห่งนี้ขึน้ โดยไดร้บัการยอมรบั

และชื่นชมในระดบัสากลว่าเป็นประดษิฐกรรมชัน้เยีย่มของมนุษย์ที่เป็นรองแค่เพยีงการสรา้งยาน

อวกาศขึน้ไปส ารวจนอกโลกดว้ยความยาวทัง้หมด 3,911 เมตร สูงประมาณ 300 เมตร ใช้สาย

เคเบลิทีข่งึสะพาน 2 เสน้ ภายในสายเคเบลิมเีสน้ลวดเลก็ ๆ ช่วยขงึอกีหลายรอ้ยเสน้รวมความยาว

ของสายเคเบลิทีใ่ชข้งึสะพานทัง้หมดประมาณ 3 แสนกโิลเมตร 

น าท่านเทีย่วชม ฮารเ์บอรแ์ลนด์ เป็นพืน้ทีร่มิอ่าวทางใต้ของแผ่นดนิโกเบเป็นท าเลทีม่ทีศันียภาพ

งดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรปูตวั U จงึเพยีบพรอ้มไปดว้ยสารพดัสิง่ที่ดงึดูดใหเ้ขา้ไปมากมาย อาทเิช่น 

อาณาจกัรแห่งความบนัเทงิทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรอืล่องแม่น ้า 

Concerto อนัหรหูรา ใหท้่าน ไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัแสน สบายตามอธัยาศยั 

DAY 6 
โอซาก้า – สะพานอาคาชิไคเคียว (ถ่ายรปู) – ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– นัง่กระเช้าชมวิวเมืองโกเบ –    

ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ตอ์าหารทะเล 

น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้าชินโกเบ เพื่อชมววิเมอืงโกเบ ววิทีไ่ด้ชื่อว่าตดิ 1 ใน 3 ววิทีส่วยทีสุ่ดใน

ญี่ปุ่ น เป็นส่วนหนึ่งของภูเขารอ็คโก พรอ้มกบัชมววิทวิทศัน์อนังดงามของตวัเมอืงโกเบและอ่าวโอ

ซาก้าแบบพาโนราม่า ถ้าโชคดใีนวนัที่ฟ้าเปิดท่านจะสามารถมองเห็นน ้าตกนูโนบกิิได้จากบน

กระเช้าไฟฟ้า ด้านบนม ีสวนสมุนไพรนูโนบิกิ NUNOBIKI HERB GARDEN ทีใ่หญ่ที่สุดของ

ประเทศญี่ปุ่ น สมุนไพรนานาชนิดกว่า 75,000 พนัธุ์ ตกแต่งตามสไตล์ยุโรปหรอืเรยีกอีกชื่อว่า 

สวิสเซอรแ์ลนดญ่ี์ปุ่ น 

น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่

ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิคา้หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็

และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่ งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี

รา้นอาหารทะเลขึน้ชื่อมากมาย ซึง่เสน่หอ์ยา่งหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ

ตนด้วยแสงไฟนีออนซึง่ดดัท าใหเ้ป็นรปูปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึง่นักท่องเทีย่วให้ความสนใจและแวะ

ถ่ายรปูกนัเป็นที่ระลกึอย่างมาก และรา้นค้าทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นให้แก่รา้นของตนใหไ้ด้

มากทีสุ่ด เพื่อดงึดดูลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรปูเครื่องหมายการคา้

ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระเพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานา

ชนิด อาท ิเครือ่งส าอางค ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

23.30 ออกเดินทางสู่  สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน  สิงคโปร์ แอร์ไลน์        

เท่ียวบินท่ี SQ 615  

 

 
 

05.40  ถงึ สนามบินชางฮี รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

07.15  ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน สิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี SQ 970 

08.40 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

DAY 7 สนามบินชางฮี – กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 28 ธนัวาคม – 3 มกราคม 2561 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      49,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      49,900 บาท 

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

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 1,500 เยน/คน/ทรปิ   
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เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 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 
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****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) 

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  


