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วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า เช้า เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพ –  ท่าอากาศยานนานาชาตคินัไซ - - -  

2 สนามบินคนัไซ –  ปราสาทโอซาก้า – วดัคโิยมสึิ    – เมืองนารุโตะ –  
ออนเซ็น  

-   โรงแรม โอเอโดะ คานางาว่า  
ออนเซ็น หรือเทยีบเท่า 

3 สวนริทซึริน – ปราสาทมตัสึยาม่า – โดโงะออนเซ็น    โรงแรม โดโงะออนเซน  หรือ
เทยีบเท่า 

4 พพิธิภัณฑ์ผ้าขนหนู – เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมคิบอมบ์โดมสวนสันตภิาพ 
และพพิธิภณัฑ์สงคราม- สวนสันตภิาพฮิโรชิมะ – ช้อปป้ิง 

   โรงแรม  มติซุย การ์เด้น  
ฮิโรชิม่า  หรือเทยีบเท่า 

5 เมืองมยิาจม่ิา – ศาลเจ้าอสึิคุชิม่า –  เมืองฮิโรชิมะ   
นั่งรถไฟชินคนัเซ็นไป สู่เมืองโอซาก้า – โอซาก้า 

 - - โรงแรม โอซาก้า ไดอจิ ิหรือ
เทยีบเท่า 
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6 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ – อสิระช้อปป้ิง – สนามบินคนัไซ - - - - 

7 กรุงเทพฯ - - - - 
 
  
 
 
 
 
 

 

21.00 น.             กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ  
 ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์  
 เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
23.00 น.            เหิรฟ้าสู่ประเทศญ่ีปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เทีย่วบินที ่JL728 
 

 06.30 น.                 ถึงท่าอากาศยานเมืองคันไซ โอซาก้า ประเทศญีปุ่่น หลงัจาก 
  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
  น าท่านเดินทางสู่สถานท่ีท่องเท่ียว 

ปราสาทโอซาก้า(ชมจากด้านนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ เป็นหน่ึงใน 

จุดท่องเท่ียวหลกัท่ีใครมาเท่ียวโอซากา้ก็ตอ้งเดินทางมาท่ีน่ีดว้ย หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนั
ทั้ งหมด 8 ชั้ น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ 
(Nishinomaru Garden) ซ่ึงอยูท่างป้อมตะวกัตก มีตน้ซากุระกวา่ 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายน
จึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอ
ซากา้ท่ีสวยงามเป็นอยา่งยิง่ 

 ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) ถูกสร้างข้ึนในปี 1583 แทนท่ีวดัอิชิยาม่า ฮอนกนัจิ (Ishiyama 
Honganji Temple) ซ่ึงได้ถูกท าลายโดยโอดะ โนบุนากะ (Oda Nobunaga) ประมาณ 30 ปี  
ก่อนท่ีจะสร้างปราสาทโอซากา้ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผูส้ร้างปราสาทตั้งใจท่ีจะใหป้ราสาทแห่ง
น้ีเป็นศูนย์กลางใหม่ของญ่ีปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้
กลายเป็นปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่นในขณะนั้น แต่หลงัจากท่ีท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่ก่ีปี 
ปราสาทไดถู้กโจมตีและท าลายโดยทหารของโทคุกาวา่ และไดมี้การสร้างปราสาทข้ึนมาใหม่
อีกคร้ังในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ไดถู้กฟ้าผา่และไฟไหมใ้นปี 1665 ภายหลงัก็
ไดมี้การซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทัง่ปัจจุบนัไดมี้การสร้างลิฟทเ์พื่อให้สามารถ
ข้ึนไปชมปราสาทและพิพิธภณัฑด์า้นบนไดง่้ายข้ึน 

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                     
      น าท่านเดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรือ   วดัน า้ใส  
      (Kiyomizu-dera) ตั้งอยูบ่นเนินเขาฮิงายามา สาเหตุท่ีเรียกวา่  
       "วดัน ้าใส"  ก็เน่ืองมาจากมีน ้าศกัด์ิสิทธ์ิจากแม่น ้า 3 สาย   ซ่ึงเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไหลมา    

วนัที ่20 มีนาคม 2561 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ - - - 

วนัที ่21 มีนาคม 2561  สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า  –  วดัคิโยมิสึ –  
เมืองนารุโตะ  

- เทีย่ง ค ่า 
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      จากเทือกเขา โดยมีความเช่ือกนัวา่ หากไดด่ื้มน ้า 3 สายน้ี สายแรกหมายถึง  
สติปัญญาเฉลียวฉลาด    สายท่ีสองร ่ ารวย มัง่คัง่ และสายท่ีสามแขง็แรง โดยให้ท่านเลือกด่ืมน ้ า
ศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือน้ีไดต้ามอธัยาศยั วดัคิโยมิสึสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 788 (สมยันาระประมาณ
ปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตวก์วนอิม 11 พกัต ์ หรือสร้างข้ึนมาก่อนท่ีเกียวโตจะเป็น
เมืองหลวงของญ่ีปุ่น  วดัคิโยมิสึจึงไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี   
และทางเดินข้ึนสู่วดัเรียกกนัว่า “ถนนสายกาน ้ าชา”    เน่ืองจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชา
เคร่ืองป้ันดินเผาเรียงรายตลอดสองขา้งทาง   ปัจจุบนัมีร้านขายของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่น อาทิ ชุด
กิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พดัสารพดัแบบ ร่ม เข็มกลดั  ท่ีติดตูเ้ยน็ เป็นตน้ ขนมท่ีมีตวัอยา่ง
ให้ชิมก่อนตดัสินใจซ้ือ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ท่ีมีส่วนผสมของชาเขียว  ของท่ีเก่ียวกับศาสนา
ความเช่ือจ าพวกเคร่ืองราง และอ่ืนๆ อีกมากมาย    

    น าท่านเดินทางสู่เกาะชิโกกุ 
เดินทางสู่ เมืองนารุโตะ เพื่อน าท่าน ล่องเรือชมน า้วน “นารุโตะ” ใหท้่านไดล้องสัมผสั
ประสบการณ์วงัน ้าวนในทะเล หรือท่ีเรียกวา่ “สะดือทะเล”แลว้ น าท่านข้ึนบนัไดเล่ือน 
ท่ีมีความยาวถึง 68 เมตร โดยมีระดบัความสูงถึง 34 เมตร เพื่อชมววิทิวทศัน์ของเกาะชิโก
กุ และสะพานโอะนารุโตะ อนัสวยงาม 

  ไดเ้วลา น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
  น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรมโอเอโดะ คานางาว่า  หรือเทียบเท่า 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และ
ผวิพรรณทีด่ี 

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่สวนริทซึริน จงัหวดัคางาวา (Kagawa) ภูมิภาคเกาะชิโกกุ (Shikoku) สวน 
สวยท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามไม่แพ ้อีก “3 สวนท่ีมีภูมิทศัน์สวยงามและมีช่ือเสียง 
ท่ีสุดของญ่ีปุ่น” เลย  ดว้ยอาณาบริเวณท่ีมีขนาดกวา้งขวางกวา่ 75 เฮกเตอร์ มีการจดั 
พื้นท่ีสวนในแบบต่างๆ กวา่ 30 โซน แวดลอ้มไปดว้ย  6 ทะเลสาบ  และมีภูเขา Shiun  
เป็นฉากหลงัยิง่ท  าใหส้วนญ่ีปุ่นแห่งน้ีมีความงดงามและสมบูรณ์แบบยิง่ข้ึน 

 
น าท่านเดินทางสู่เมืองมัตสึยามะ จงัหวดัเอฮิเมะ 

 ปราสาทมัตสึยามะ หรือรู้จกักนัในอีกช่ือปราสาทคินกิ ปราสาทแห่งน้ีอยู ่
 บนภูเขาคตัสึยามะ ซ่ึงสามารถมองเห็นตวัเมืองมตัสึยามะไดท้ัว่บริเวณ สร้างข้ึนเม่ือปี  
 1602 โดยคาโตะ อาชิเอกิ (Kato Ashiaki) ประตูขนาดใหญ่ ร้ัว ก าแพงหินท่ีสูงชนัและ 
 หุบเขา เป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหป้ราสาทมตัสึยามะไดรั้บการพิจารณาวา่เป็นปราสาทท่ี 

วนัที ่22 มีนาคม 2561  สวนริทซึริน – ปราสาทมัตสึยาม่า – โดโงะออนเซ็น เช้า เทีย่ง ค ่า 

https://www.japanhoppers.com/th/shikoku/matsuyama/kanko/2529/
https://www.japanhoppers.com/th/shikoku/matsuyama/
https://www.japanhoppers.com/th/shikoku/matsuyama/kanko/2529/
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 ยอดเยีย่มส าหรับการโจมตีและป้องกนัปัจจุบนัผูค้นมกัจะมาพกัผอ่นในสวนสาธารณะท่ี 
 อยูร่อบ ๆ ตั้งแต่ตน้เดือนถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์จะเป็นช่วงท่ีตน้ซากุระออกดอก  
 สวยงาม และในช่วงตน้เดือนเมษายน สวนแห่งน้ีจะเนืองแน่นไปดว้ยผูค้นท่ีมาชมดอก 
 ซากุระบาน 
 เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                     

โดโงะออนเซ็น (Dogo Onsen) คือแหล่งบ่อน ้ าพุร้อนท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัเอฮิเมะ ซ่ึงปรากฏ
ช่ืออยู่ใน "นิฮง โชกิ (Nihon Shoki)" พงศาวดารญ่ีปุ่น ออนเซ็นแห่งน้ีมีการใช้มาตั้งแต่
สมยัโบราณ ตวัอาคาร 3 ชั้น สร้างข้ึนจากไม ้โดยจดัให้เป็นทรัพยสิ์นทางวฒันธรรมท่ีมี
ความส าคญัของประเทศญ่ีปุ่น ถือเป็นบ่อน ้ าพุร้อนท่ีมือช่ือเสียงมาก และยงัมีช่ืออยู่ใน
งานเขียน ภาพยนตร์ รวมถึงนวนิยายช่ือดงัอย่าง "บ๊ตจงั (Botchan)" ของนัตสึมิ โซเซกิ 
(Natsume Soseki) ยอดของอาคารคือ "ชินโรคาคุ (shinrokaku)" ซ่ึงมีรูปป้ันนกอินทรีสี
ขาวอยู่ดา้นบน รูปป้ันน้ีเก่ียวกบัต านานของโดโงะออนเซ็นท่ีเล่ากนัวา่ เคยมีนกอินทรีสี
ขาวไดรั้บบาดเจบ็มาท่ีน่ีและรักษาขาของมนัดว้ยน ้าพุร้อน ตั้งแต่นั้นมานกอินทรีสีขาวจึง
กลายเป็นสัญลักษณ์ของโดโงะออนเซ็น ท่ีโดโงะออนเซน เป็นน ้ าพุร้อนแอลคาไล 
(Alkaline Spring) ซ่ึงจะท าใหผ้วิพรรณนุ่มนวลข้ึน  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 
 น าท่านสู่ทีพ่กั โรงแรมโดโงะ ออนเซ็น  หรือเทยีบเท่า 

ค ่า           รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านอาบน า้แร่สปารีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่า “ออนเซ็น” เพ่ือสุขภาพ และ
ผวิพรรณทีด่ี 

  

        เช้า                                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พพิธิภัณฑ์ผ้าขนหนูอจิิฮิโระ ตั้งอยูบ่นภูเขานอกเมืองอิมะบะริ เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบั 2  
ของจงัหวดัเอะฮิเมะ พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีท่านจะไดพ้บกบัอาคารท่ีตั้งเด่นสง่าเหนือเนินเขา 
ถูกสร้างข้ึนในรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเรียกวา่ Modern Japanese Chateau เป็นอาคารสูง 
5 ชั้น ท่ีแบ่งออกเป็นส่วนๆ ไดแ้ก่ ส่วนจดัแสดงประวติัความเป็นมาของกระบวนการท า
ผา้ขนหนู งานศิลปะท่ีท าจากผา้ขนหนูหรือคอแล็คชัน่ผา้ขนหนูแบบต่างๆ นอกจาก
พิพิธภณัฑผ์า้ขนหนูอิชิฮิโระแลว้ ยงัมี ร้านอาหารและของช าร่วยต่างๆ เป็นแหล่ง
รวบรวมอาหารแสนอร่อยจากทั้งในทอ้งถ่ินและจากทัว่ญ่ีปุ่นใหท้่านไดเ้ลือกซ้ืออีกดว้ย 
 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองแห่งประวติัศาสตร์ฮิโรชิม่า 

วนัที่ 23 มีนาคม 2561  พพิธิภัณฑ์ผ้าขนหนู – เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดมสวนสันติภาพ 
และพพิธิภัณฑ์สงคราม –  สวนสันติภาพฮิโรชิมะ – ช้อปป้ิง 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

https://www.japanhoppers.com/th/shikoku/matsuyama/kanko/2531/
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เมืองฮิโรชิม่า (HIROSHIMA) เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคชูโงะกุทางตะวนัตกของ
เกาะฮอนชู และยงัเป็นเมืองแรกของโลกท่ีถูกโจมตีดว้ยอาวธุนิวเคลียร์ โดยเคร่ืองบิน บี-
29 ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  

 เทีย่ง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                     
  

 ชม อะตอมมิคบอมบโ์ดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภณัฑส์งคราม ซ่ึงเป็นสถานท่ีแสดง
ซากคอนกรีตท่ีเหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานท่ีเป็นจุดศูนยก์ลาง
ระเบิด ท่ีโดนถล่ม ณ วนัท่ี 6 สิงหาคม 1945 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ี ไดรั้บการข้ึนทะเบียนจาก 
องคก์าร UNESCO ใหเ้ป็นมรดกโลกดว้ย   
 
ช้อปป้ิงใจกลางเมืองฮิโรชิม่า บนถนนฮอนโดริ ถนนชอ้ปป้ิงของเมืองฮิโรชิม่า โดยจะมี
ถนนขา้งๆ ท่ีขนานกนัช่ือวา่ถนนเออิโออิ เป็นถนนเส้นใหญ่ส าหรับรถวิง่ท่ีจะมี
หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ๆ รวมไปถึงสนามแข่งเบสบอลของทีมฮิโรชิม่าดว้ย ใหท้่าน
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้หลาหลายมากมาย ขนม ของท่ีระลึก เคร่ืองส าอาง 
เส้ือผา้แบรนด์เนม รองเทา้ กระเป๋า มากมาย แบบจุใจ 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
          น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม มิตซุย การ์เด้น ฮิโรชิม่า หรือเทียบเท่า 

              

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 มิยาจิม่า ท่ีไดรั้บขนานนามวา่ เป็น 1 ใน 3 สถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น อยูใ่นส่วนของ  

seto inland sea น าท่านเดินทางสู่บริเวณท่าเรือ จากนั้นน าท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยการ
นัง่เรือเฟอร์ร่ี ขา้มฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่า ซ่ึงเป็น 1 ในหลาย ๆ เกาะ ของเมืองฮิโรชิม่า  
 
ศาลเจ้ามิยาจิม่า หรือเรียกอีกช่ือว่า อิทสึคุชิม่า ( Itsukushima Shrine ) ศาลเจา้เก่าแก่ท่ี
สร้างคร้ังแรก ในศตวรรษท่ี 6 สมัยพระจักรพรรดิสุอิโกะ  และอีกคร้ังในสมัยของ
ขา้หลวงไทราโน คิโยโมริ มีการสร้างขยายเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงรูปแบบให้สวยงาม
และใหญ่โตข้ึนภายในประดิษฐานเทพเจา้ในศาสนาชินโต ศาลเจา้แห่งน้ีมีเอกลกัษณ์ท่ี
ไม่เหมือนท่ีไหนโครงสร้างประกอบดว้ยศาลเจา้หลกัและศาลเจา้รอง มีทั้งท่ียกพื้นสูง
และต ่า เช่ือมต่อกนัดว้ยทางเดินยาวไปจนถึงทะเล เวลาท่ีน ้ าข้ึนก็จะเหมือนกบัศาลเจา้ท่ี
ลอยอยู่กลางทะเล ซ่ึงศาลเจา้แห่งน้ี ได้รับการข้ึนทะเบียนจากองค์การยูเนสโกใ้ห้เป็น
มรดกโลกดว้ย  

 

วนัที ่24 มีนาคม 2561  เมืองมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอสึิคุชิม่า –  เมืองฮิโรชิมะ   
น่ังรถไฟชินคันเซ็นไป สู่เมืองโอซาก้า – โอซาก้า 

เช้า เทีย่ง - 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B5-29
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B5-29
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   น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองฮิโรชิม่า 
 เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร                     

 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่สถานีฮิโรชิม่า เพ่ือน่ังรถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน สู่สถานี 

ชินโอซาก้า เมืองโอซาก้า 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า อสิระตามอธัยาศัย 
          น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม โอซาก้า ไดอจิิ หรือเทยีบเท่า 
 

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซาก้า  หรือ น าท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
น าท่านเดินทางสู่แหล่ง ชอ้ปป้ิงในเมืองโอซากา้ หรือท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยนิู
เวอร์แซล สตูดิโอ เจแปนโดยไกดผ์ูช้  านาญเส้นทางจะคอยใหค้  าแนะน าเส้นทางให้กบั
ท่าน โดยใหท้่านไดส้ัมผสัระสบการณ์ การนัง่รถไฟในเมืองญ่ีปุ่น ซ่ึงสะดวก สบาย และ
ตรงเวลา และถือวา่เป็นการคมนาคมท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมกนัมากท่ีสุด ใหท้่านไดส้ัมผสั
ประสบการณ์แบบญ่ีปุ่นแท้ๆ  

 

หากท่านสนใจต้องการ  เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
จ่ายเพิม่ ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท 

***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการ 

 
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน  หรือ อสิระช้อปป้ิง 
ต่ืนเตน้ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 
โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน /       2.โซน
ฮอลลี์วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, 
Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to 
the Future,             แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. โซนลากูน 
มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวลิด์ / 8. โซนอะมิตี วลิเลจ พบเคร่ืองเล่น 

วนัที ่25 มีนาคม 2561  สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – อสิระช้อปป้ิง – สนามบินคันไซ เช้า - - 



GOAL  JAPAN HIROSHIMA + KANSAI  7 วนั43 คืน_JL 

จอว ์ / 9.โซนแลนด ์ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & Friends.. 
ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีใหท้่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพความ
น่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุก
สุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  
น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ          
แฮร์ร่ี   พอตเตอร์ ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ยา่นฮ
อกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพอ่มดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิม
คือ  บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพอ่มดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มี
แอลกอฮอล)์ และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือวา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือ
โซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการ
ถ่ายภาพ 4K ท่ีจะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจใหท้่าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไป
กบัแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท้่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ พร้อม
เก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่าน
ตลอดเวลา และสนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย 
บ่าย  ท่านจะไดส้นุกสนานกบัเคร่ืองเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ อสิระช้อปป้ิง สินคา้

อยา่งจุใจ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ต่างๆกนัอยา่งต่อเน่ือง  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัย 

   ไดเ้วลาอนัสมควร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โอซาก้า 
 

        00.55 น. เหิรฟ้าเพื่อกลบัสู่กรุงเทพฯ 
        04.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ - - - 
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อตัราค่าบริการ  

 
ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว เพิม่ 

รวมตั๋ว 59,900 56,900 56,900 53,900 8,900  

ไม่รวมตั๋ว 45,900 43,900 43,900 41,900  8,900 

ราคาเด็กทารก อายุ ต า่กว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 30 ท่านขึน้ไป*** 

หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 ราคานีร้วมภาษีน า้มัน ณ. วนัที ่19 ธ.ค. 2559  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน า้มันขึน้ หากทางสายการ

บินมีการเรียกเกบ็เพิม่เติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น        
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
         ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (สายการบินไทย) 

ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ ใบละ 23 กก. รวมไม่เกิน 46 กก. (สายการบินเจแปน แอร์ไลน์) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  
 

 

 

 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
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 ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
       ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
 รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ทปิไกด์ และทิปคนขับรถ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ซ่ึงต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ 
 

 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บั
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  

 
 
 
 

 
 

***กรุณาพจิารณาเง่ือนไขต่างๆ และเง่ือนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    ไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่ามดัจ า   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วนั   หกัค่าใชจ่้าย  75 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
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*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด*** 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึง
ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
    ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้าหนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 
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2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้ม
เดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว 

 
  

 
 
 
 
 

 


