
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

30 พ.ย–05 ธ.ค. 2561 “หยุดวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ร.9” 

07–12 ธนัวาคม 2561 “หยุดวนัรฐัธรรมนูญ” 

21– 26 ธนัวาคม 2561 “เทศกาลคริสมาสต”์ 



 

วนัแรกของการเดินทาง (1)   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 พร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ช้ัน 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ รายการทวัร ์
ม้ืออาหาร 

เชา้ กลางวนั ค า่ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG640 22.30-06.15+1 - - - 

วนัที่สอง 

สนามบนินารติะ – วดันารติะ – วดัอาซากสุะ   

ภเูขาไฟฟจู ิหรอื ฟจูเิทน็ สก ีรสีอรท์ 

 KASUGAI VIEW HOTEL OR SIMILAR CLASS             “พเิศษ..บฟุเฟ่ตข์าปูยกัษ์” 

- ✓ HTL  

 
วนัที่สาม 

เมืองทาคายาม่า – ถนนสายโบราณซนัมาชิซูจ ิ– หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
✓ ✓ ✓ 

 CYPRESS NAGOYA HOTEL OR SIMILAR CLASS         

วนัที่สี ่
เกยีวโต – วดัคนิคาคุจ ิ– วดัคโิยมิส ึ– ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ 

✓ ✓ ✓ 
 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 

วนัที่หา้ 
ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

 IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL OR SIMILAR CLASS 
✓ - - 

วนัที่หก 
ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปป้ิงเอออน พลาซ่า – สนามบนิคนัไซ  

สนามบนิสุวรรณภมูิ ( กรุงเทพฯ ) TG673 17.35-21.25 
✓ - - 

http://bit.ly/2NMk5YE


*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ือง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จ าเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 

22.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง...เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (2)  สนามบินนาริตะ – วดันาริตะซนั – วดัอาซากุสะ   

   ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิเท็น สโนว ์รีสอรท์   

06.15  ถึง สนามนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว ... น าท่านเดินทางสู่ “วดันาริตะซนั” วัดประจ าเมืองนาริตะนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์เพ่ือ

ความเป็นสิริมงคล ... วัดแห่งน้ีเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรียสอนศาสนาลัทธิชินกอน  สร้างขึ้ นโดยเจ้าคณะ

คันโจ ในปี 

940  ซ่ึงเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต ที่ได้สร้างข้ึนอุทศิแด่ศาสนาพุทธให้กับ “เทพเจา้ฟูดูเมียวโอะ” 

(เทพเจา้แห่งไฟ) ... จากวัดเก่าแก่ที่สวยงามของเมืองนาริตะซ่ึงในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเย่ียมชม

เป็นอนัดับสองในญ่ีปุ่น และยังมีสถาปัตยกรรมอนัสวยงามอันแสดงออกถึงวัฒนธรรมของญ่ีปุ่นอย่างแท้จริง ... 

อสิระกับการหามุมถูกใจเกบ็ภาพเป็นที่ระลึกและ “เลือกซ้ือของฝาก” จากน้ันน าท่านชม “วดัเซ็นโซจิ” หรือ 

“วดัอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเล่ือมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอมิท

องค าที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง(ประตูฟ้าค ารณ)” ซ่ึงมีโคมไฟสี

แดงที่ได้ช่ือว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวม

สินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาท ิพวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญ่ีปุ่น หรือ “ขนม

อาเกมันจู” ขนมขึ้นช่ือของวัดอาซากุสะ กส็ามารถหาซ้ือได้ที่ถนนแห่งน้ี ...  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

(เฉพาะพีเรียดวันที่ 30 พ.ย.-05 ธ.ค.และ 07-12 ธ.ค. 61 )

น าทา่นขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ”  ต้ังตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่นด้วย

ความสูง 3,776 เมตรจาก ระดับน า้ทะเลและรูปทรงกรวยคว ่าที่

ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของ

ศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีช่ือเสียงของญ่ีปุ่น เดิมที่ชาว

ญ่ีปุ่นเช่ือกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่สถิตของ

เทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามส าหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี และ

เกิดการระเบิดคร้ังสุดท้ายเมื่อกว่าสามร้อยปีมาแล้ว ... น าท่านขึ้นความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ช้ัน 5” 

ของภเูขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดทีท่างอุทยานฯอนุญาตใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ)  



(เฉพาะพีเรียดวันที่ 21-26 ธันวาคม ) น าท่านเดินทางสู่ “ฟูจิ

เท็น สโนว ์รีสอรท์”  ลานสกทีี่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว 

สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ 

บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิ

เป็นฉากหลัง อสิระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกหิีมะ 

สโนว์บอร์ด กระดานเล่ือนหิมะหรือเลือกซ้ือของที่ระลึกมากมาย

ตามอธัยาศัย (***พิเศษ*** รวมค่าเขา้ลานสกีและกระดานเลือ่นหิมะส าหรบัทุกท่าน / ไม่รวมอุปกรณส์กี 

สโนวบ์อรด์และชุดสกี ฯลฯ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม **พเิศษ!! บุฟเฟตข์าปยูกัษ*์*  

ทีพ่กั : KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

**จากนั้นพกัผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกบัการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น ้ าแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกนัว่าจะช่วย

  กระตุน้การไหลเวียนของโลหิตและช่วยใหผ้วิพรรณดีข้ึน** 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง (3)   เมืองทาคายาม่า – ถนนซนัมาชิซูจิ – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโกย่า  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” หรือที่เรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” เมืองเลก็ๆ ท่ามกลางหุบ

เขาที่เตม็ไปด้วยบ่อน า้ร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ถือก าเนิดในปี 1500 ในฐานะเมืองที่ต้ังของปราสาทของ

ตระกูลคานะโมริ ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกิฟุ  เมืองซ่ึงมี ป่าไม้อุดมสมบูรณ์  มีก ล่ินไอของ

ประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วย ธรรมชาติและทศันียภาพที่สวยงาม ซ่ึงก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอัน

ล า้ค่าและยังคงเสน่ห์ในยุคโบราณเอาไว้ได้อย่างครบถ้วน...น าท่านเดินทางสู่  “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าที่

ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเลก็ๆ ที่ทอดยาว ตลอดสองฟากถนน

เป็นบ้านเรือนไม้สไตล์ญ่ีปุ่นโบราณ เตม็ไปด้วยกล่ินอายของประวัติศาสตร์อันยาวนาน หน้าต่างไม้เป็นซ่ีๆ มุง

ด้วยหลังคากระเบ้ืองโบราณเรียงรายกันไปหลังแล้วหลังเล่าจนสุดสายตาที่ปลายถนน ดูแล้วเหมือนก าลังเดิน

อยู่ในบรรยากาศที่ย้อยยุคไปสู่อดีตกาล ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบน้ีแล้ว ยัง

เตม็ไปด้วยร้าน  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” หมู่บ้านแห่งน้ี 

ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ท าให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาลต่างๆ เช่น ทุ่งหญ้าเขียวขจีในฤดูใบไม้ผลิ 

สสีันสดสวยในฤดูใบไม้เปล่ียนสีและหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว เป็นเสน่ห์ที่คอยดึงดูดผู้คนให้หล่ังไหลเข้ามา

เยือนอย่างต่อเน่ือง หมู่บ้ามรดกโลกแห่งน้ี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) 

โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหล่ียมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ โครงสร้างที่ถูกออกแบบอย่างชาญ

ฉลาดของช่างไม้สมัยโบราณ สามารถรองรับหิมะที่ตกหนักตลอดฤดูหนาวอนัยาวนาน ท าให้สามารถรักษาบ้าน

ไว้ได้นานกว่า 250 ปี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซ้ือ



สินค้าพ้ืนบ้านมากมายจากร้านค้าที่ดัดแปลง ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกัชโช่ได้อย่างกลมกลืน ... สมควรแก่เวลาน า

ท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เมืองใหญ่ที่สุดและเป็นเสมือนประตูสู่เขตชูบุ ต้ังอยู่ในจังหวัดไอจิ เมืองที่รู้จักกันใน

ฐานะศูนย์กลางการผลิตวัสดุก่อสร้างและรถยนต์ รวมทั้งเป็นเมืองท่าที่ส าคัญเน่ืองจากต้ังอยู่ริมชายฝั่ง

มหาสมุทรแปซิฟิคและถือเป็นเมืองใหญ่อนัดับสี่ของญ่ีปุ่น 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ทีพ่กั  CYPRESS NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

วนัทีสี่ข่องการเดินทาง  (4)   เกียวโต – วดัคินคาคุจิ – วดัคิโยมิซึ – โอซากา้ – ชินไซบาชิ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญ่ีปุ่น  เป็นสถานที่ ต้ังของพระราชวัง

จักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของ กลุ่มศาสนา ลัทธต่ิางๆ และวัดเป็นจ านวนมาก ... 

จากน้ันน าทา่นสู่ “วดัคินคาคุจิ” วัดที่สวยที่สดุ และมีช่ือเสยีงที่สดุของเมืองเกียวโต เป็นวัดที่สร้างข้ึนใหม่ 

แทนที่ของเดิมที่ถูกลอบวางเพลิงในปี 1955 โดยพระภิกษุองค์หน่ึง และได้ท าการบูรณะปิดทองคร้ังล่าสุดใน

ปี 1987 น้ีเอง วัดน้ีสร้างเลียนแบบของเดิมที่สร้างข้ึนศตวรรษที่ 15 วัดแห่งน้ี ยังเป็นวัดที่เด็กไทยในยุค

ประมาณ 20 กว่าปีที่แล้วรู้จักกนัเป็นอย่างดีจากภาพยนตร์การ์ตูนช่ือดังเร่ือง อคิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ...  

เทีย่ง      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย   จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “วดัคิโยมิซึ” วัดที่สร้างข้ึนบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงน ามาวางเรียงกันและได้รับ

การยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง น าท่านนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธิ์และด่ืม “น า้ศักด์ิสิทธิ์สามสาย” ที่เช่ือว่า

เมื่อดื่มแล้วจะประสบความส าเร็จสามด้านคือ “ช่ือเสียง เงินทอง

และสุขภาพ” อิสระกับการเลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองเกียวโตบน

ถนน “โอชะ ซากะ” และ “ซันเน็ง ซากะ” เคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ 

ชาเขียว ขนมญ่ีปุ่น พวงกุญแจ พัดญ่ีปุ่นลายซากุระ ฯลฯ กส็ามารถ

หาซ้ือที่น่ีได้เช่นกนั ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้

อปป้ิงช่ือดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงไร้ ขีดจ ากัด

กับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้ อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟช่ัน

สวยๆ สนิค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมายหลากหลายสสีนั   

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   ทีพ่กั  IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว 

 

 

 



วนัทีห่า้ของการเดินทาง  (5)    ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  “ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน” สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่ง

ฮอลลีวูด๊ ร่วมสนุกท้าทายกบัเคร่ืองเล่นล า้สมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทกึใจกบัภาพยนตร์เร่ืองดังที่ทา่นช่ืนชอบ 

ภายในได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 โซนด้วยกัน เช่น โซนฮอลลีวูด๊ กบัเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด “สเปซ แฟนตาซี-

เดอะไรด์” ร่วมเดินทางตะลุยอวกาศด้วยภารกิจกอบกู้ดวงอาทิตย์ ตื่นตากับดวงดาวน้อยใหญ่ระยิบระยับ

มากมายเตม็ท้องฟ้า ทะยานสู่ห้วงอวกาศด้วยความเรว็เหนือแสง พร้อมช่ืนชมความงามของดวงอาทติย์แบบ

ใกล้ชิด ตื่นเต้นเร้าใจบนฟากฟ้ากับ “ฮอลลีวู๊ด ดรีม-เดอะไรด์” เจท็ โคสเตอร์ เคร่ืองแรกของยูนิเวอร์แซล 

สตูดิโอ เจแปน ที่จะน าท่านทะยานพุ่งสู่ฟากฟ้ากลางแจ้งหนีแรงโน้มถ่วงพร้อมเพลงฮิตที่ท่านช่ืนชอบ โซน

นิวยอร์ค กับเคร่ืองเล่นยอดนิยม  “ดิ อะเมซซ่ิง แอดเวนเจอร์ส ออฟ สไปเดอร์แมน-เดอะไรด์” ตื่นเต้น

ระทกึใจกับยานไฮเทค “สคูป๊” ที่จะน าท่านผจญภัย ติดตามการต่อสู้ของ สไปเดอร์แมนกับเหล่าวายร้ายอย่าง

ใกล้ชิด ในฐานะนักข่าวพิเศษของส านักข่าว “บูเกลิ” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติเสมือนจริง ที่จะท าให้ทา่น 

 

สัมผัสถึงความตื่นเต้น หวาดเสียว ราวกับอยู่ในภาพยนตร์เลยทีเดียว ตื่นตากับฉากต่อสู้อันย่ิงใหญ่ระหว่าง

มนุษยชาติกับไซบอร์กส์ หุ่นยนต์แห่งอนาคต “เทอร์มิเนเตอร์ 2 : 3D” ด้วยเทคโนโลยีภาพสามมิติสุดพิเศษ

ของฮอลลีวู๊ด ที่จะท าให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ความต่ืนเต้นกบัการต่อสู้แห่งโลกอนาคตแบบใกล้ชิดอย่างไม่

เคยมีมาก่อน สนุกกันต่อกับ โซนซานฟรานซิสโก น่ังรถซีมูเลเตอร์ย้อนเวลาหาอดีตกับไมเคิล เจฟอกซ์ จาก

เร่ือง “แบค็ ทู เดอะ ฟิวเจอร์” ที่จะน าท่านผจญภัยไปกับฉากระทกึใจทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ในช่ัว

พริบตา ตื่นเต้นเร้าใจกับ ฉากเพลิงไหม้จากภาพยนตร์ “แบค็ ดราฟท์” สุดยอดฉากเพลิงไหม้ที่ใช้ สเปเชียล

เอฟเฟ็คของฮอลลีวู๊ดกว่า 40 ชนิด ให้ปรากฏต่อสายตาท่านด้วยฉากสมจริง ที่จะเนรมิตโกดังเกบ็ของขนาด

ใหญ่แห่งน้ีให้กลายเป็นทะเลเพลิงด้วยความร้อนกว่า 1,100 องศาเลยทีเดียว ตื่นเต้นกันต่อกับการล่องเรือ

ผจญภัยเข้าไปในเขตต้องห้ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิค “จูราสสิค พาร์ค” ที่ใช้เป็นศูนย์ทดลองชุบชีวิต

ไดโนเสาร์ให้ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอกีคร้ัง ระทกึขวัญกบัการไล่ล่าของไดโนเสาร์กินเน้ือ “ทเีรก็ซ์” ความสูงกว่า 7.5 

เมตรที่เข้าโจมตีทา่นโดยไม่รู้ตัว สนุกสนานตื่นเต้นกบัการต่อสู้สมจริง “วอเตอร์ เวิลด์” ฉากต่อสู้อนัน่าตื่นเต้น

ของเหล่าสต้ันแมนช้ันน า และด้วย สเปเชียลเอฟเฟ็คเอกลักษณ์เฉพาะของฮอลลีวูด๊ ที่จะท าให้ทา่นต่ืนตาต่ืนใจ

กับฉากการต่อสู้อันย่ิงใหญ่บนเมืองจ าลองบนผืนน า้สุดยอดอลังการที่ปรากฏต่อหน้าท่าน ชมหมู่บ้านริมทะเล

อนัแสนสงบ “อมิตี้  วิลเลจ” ที่ได้กลายมาเป็นชายหาดอันน่าสะพรึงกลัวส าหรับนักท่องเที่ยว เม่ือฝูงฉลามขาว

เขี้ ยวแหลมคมได้เข้าโจมตีเหย่ืออย่างโหดเห้ียมเพ่ิมมากขึ้ นทุกวัน เรือจะพาท่านเข้าไปสัมผัสกับความน่า

สะพรึงกลัวของเพชฌฆาตตัวใหญ่กว่า 10 เมตรที่จะเข้าโจมตีเรือของท่านอย่างเห้ียมโหดกับ “จอว์” 

ภาพยนตร์ระทึกขวัญเร่ืองดังในอดีต อิสระให้ท่านเลือกชมโชว์ต่างๆ มากมายที่จะหมุนเวียนสับเปล่ียนกัน

สร้างสีสันตลอดวัน นอกจากน้ัน ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่าย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ อย่าง 

Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัว



การ์ตูนเป็นที่ระลึก สนุกสุดเหว่ียงกันต่อกับตั๋วเตม็วันไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง พร้อมเลือกซ้ือสินค้าของที่ระลึก

ลิขสทิธิ์เฉพาะ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส ์เจแปน”  เทา่นั้น  

  อิสระอาหารกลางวนัและอาหารค า่เพือ่ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัเครือ่งเล่น 

ทีพ่กั : IBIZ SHINSAIBASHI HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง (6) ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – เอออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซากา้” (ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า  

ถือเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างข้ึนจากด าริของ ฮิเดโยชิ โตโยโตมิ หน่ึงในสามแม่ทัพคน

ส าคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทติย์อุทยัเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว โดยใช้แรงงานกว่าหกหม่ืนคนในการก่อสร้าง 

ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางอ านาจ การเมือง การปกครองและศูนย์กลางการบัญชาการที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดในสมัยน้ัน ... จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  “เอออน พลาซ่า” ช้อปป้ิงกันต่อที่ “เอออน ช้อปป้ิง 

พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสนิค้าช้ันน านานาชนิด อาท ินาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังม ี

“ร้าน 100 เยน” สินค้าทมีีคุณภาพดีจากประเทศญ่ีปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก  อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ 

“เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าที่สามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอธัยาศัย 

เทีย่ง อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิคนัไซ 

17:35  ออกเดินทางจากสนามบินคนัไซ โดยเทีย่วบนิ TG 673 

21:25  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
 

หมายเหตุ  :   

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และอตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ของกองตรวจคนเข้าเมอืง / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย 

/ เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  
 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการ 

***ส าหรบัผูเ้ดินทางตัง้แต่ 30 ท่านข้ึนไป*** 
 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 
เด็กอายุต า่กว่า 12 

มีเตียง 

เด็กอายุต า่กว่า 12 

ไม่มีเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 

30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 

07 – 12 ธนัวาคม 2561 

21 – 26 ธนัวาคม 2561 

54,900.- 51,900.- 48,900.- 8,000.- 

 

***กรณมีตีัว๋เครือ่งบนิแลว้ลดทา่นละ 18,000.-บาท*** 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดบัเดยีวกนั 

2. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

4. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลับชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท  

   (หากอายุเกนิ 70 ปีขึ้นไป ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง ท่านละ 500,000.-บาท) **เป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม*์* 

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

อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%    

3. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษเีชื้อเพลิงที่ทางสายการบนิอาจมกีารเรียกเกบ็เพ่ิมเตมิอกี 

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

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :    

 ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลิก :  

กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มฉิะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจ า 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 25 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอตัราค่าบริการ 

กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 20 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทั้งหมด 

หมายเหตุ :  

 การเดนิทางในแต่ละคร้ังจะต้องมจี านวนผู้เดนิทางคร้ังละ 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดนิทางมจี านวนไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว ทางบริษัทฯขอ

สงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาและ/หรือยกเลิกการเดนิทางโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ และ อตัราแลกเปล่ียนโดยทาง

บริษัทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สดุ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 

และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภัยธรรมชาต,ิ การยกเลิกเที่ยวบนิ,การประท้วง, การก่อจลาจล 



 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋กรุป๊ราคาพิเศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตใุดกต็าม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรือคนืเงินได้ 

รายละเอียดเกี่ยวกบัการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นส าหรบัคนไทย 

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค ์

เพ่ือการท่องเที่ยว เย่ียมญาต ิหรือธรุกจิ อาจจะมกีารถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมอืง เพ่ือเป็นการยืนยนัว่ามคีุณสมบตัใิน 

การเข้าประเทศญี่ปุ่น  

ตวัอย่างของเอกสารมีดงัต่อไปนี้  

1.  บตัรโดยสารเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 

2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึ้นระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นต้น 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ 

4.  ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 

5.  หลักฐานการท างานที่สามารถยืนยันว่าท่านมกีารท างานที่ชัดเจนอยู่ในประเทศไทย เช่น หนงัสอืรับรองการท างาน บตัรพนักงาน เป็นต้น 

คุณสมบติัการเขา้ประเทศญี่ปุ่ น(ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 

1.  หนังสอืเดนิทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ยังมอีายุการใช้งานเหลืออยู่ 

2.  กจิกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขดัต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบตัเิพ่ือการพ านักระยะสั้นเท่านั้น 

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15  วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวัตกิารถูกส่งตวักลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบตัิ

ที่อาจจะถูกปฏเิสธไม่ให้เข้าประเทศ 


