
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21.00  คณะพร้อมกนัทสีนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชนั 4 ประตูทางเข้าที 2 สายการ

บินไทย เคาวเ์ตอร ์C เจา้หน้าทบีรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านกอ่นขนึเครอืง 
 

  

 

 

00.05 ออกเดนิทางสู ่สนามบินชบูเุซน็แทรร ์(นาโงย่า) โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 644  

08.00 ถงึ สนามบินชูบุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) (เวลาทอ้งถนิเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาท้องถินเพอืสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้ 

DAY 2 
กรงุเทพฯ – สนามบินชูบุเซน็แทรร ์(นาโงย่า) – วดัโอสึคนันอน – ปราสาทนาโงย่า –   

ช้อปปิงซาคาเอะ – กโุจ 

DAY 1 กรงุเทพฯ 

วันท ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

 กรุงเทพฯ      

 
กรุงเทพฯ – สนามบินชูบุเซ็นแทรร ์(นาโงยา่) – วัดโอสคึันนอน – 

ปราสาทนาโงย่า –  ชอ้ปปิงซาคาเอะ – กุโจ 
   

GUJO HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

 
กุโจ– เรยีนทาํโมเดลอาหาร – แจส๊ดรมี นากาชิม่า เอาทเ์ล็ต –  
บานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชนั) – นาโงย่า   - 

SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

4 นาโงยา่ – ศาลเจา้ฟูชิมิ ฮินาริ – วัดโทฟูคุจ ิ– ยา่นกิออง – โอซากา้    
OSAKA HINODE HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

5 โอซากา้ – ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน – โอซากา้  - - 
OSAKA HINODE HOTEL  

หรอืเทียบเท่า 

6 
โอซากา้ – ตลาดปลาคโุรม่อน – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – 

กรุงเทพฯ  -   

 

สมัผสัความงดงามแห่งแดนอาทิตยอุ์ทยั!! 

เรยีนทาํโมเดลอาหาร ชมเทศกาลไฟประดับอันยิงใหญ ่นาบานะโน
ซาโตะ เทียวเมืองเก่าชมอารยธรรมแบบญปุ่ีน ณ จงัหวัดเกียวโต 

สนุกสุดเหวียงไปกบัสวนสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอเจแปน!! 
 

 ทานชาบู ชาบู 

สไตลญ์ีปุ่น 

 

สงกรานต ์12 – 17 เมษายน      

ราคา , .- 
TG 644 BKK – NGO 00.05 – 08.00 

TG 673 KIX – BKK 17.25 -  22.00 



 
 

 นําท่านเดนิทางสู่ วดัโอสึคนันอน เป็นหนึงในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอมิทใีหญ่ทสีุดใน 

ญปีุ่ น และเป็นวดัประจํา ตระกลูโอดะ นอกจากนียงัมวีดับนัโชจซิงึโทกุงาวะ อเิอะยาสุเคยพกัอยู ่

ครงัเป็นตวัประกนั อนัเป็นประวตัศิาสตร์หน้าหนึงของย่านโอส ึOsu เป็นเมอืงทผีสมผสานระหว่าง 

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจุดท่องเทยีวยอดฮติ ทสีุดของนาโกย่า ซึง 

นอกจากคนญปีุ่ นแลว้ นกัทอ่งเทยีวต่างชาตกิน็ิยมมาเยยีมชมเช่นกนั ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการช ้

อปปิง ทานอาหาร และชมวฒันธรรมโอตะคอุย่างเตม็อ ิมทยีา่นรา้นคา้บรเิวณนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านสู่ ปราสาทนาโงย่า ปราสาททมีคีวามสวยงามไมแ่พป้ราสาทอนืๆ ซงึตงัตระหง่านอยูใ่จ 

กลางเมอืง ถูกสร้างขนึในปี ค.ศ. 1612 โดยโชกุนโตกุงาวะ อเิอะยาสุ เพอืเป็นฐานอาํนาจความ ม ั

นคงและป้องกนัการโจมตีจากทางเมอืงโอซาก้า ต่อมาถูกทําลายจนเสยีหายยบัเยนิ ในช่วง 

สงครามโลกครงัท ี 2 ปัจจุบนัไดร้บัการสรา้งขนึใหมเ่ลยีนแบบปราสาทหลงัเดมิ ในปี ค.ศ. 1959 

ปัจจุบนัภายในปราสาทปรบัเป็นพพิธิภณัฑใ์หน้กัทอ่งเทยีวไดช้ม ภายในปราสาทแห่งนีไดเ้กบ็ รวบ

รวมส ิ งลาํคา่ทางประวตัศิาสตรม์ากมาย อาท ิ ขา้วของเครอืงใช ้ ยุทโธปกรณ์ของเหล่าซามูไรใน 

สมยัโบราณ โดยบนยอดปราสาทนนัม ี รปูสลกัปลาหวัเสอืทองคาํอยู่หนึงคู่ซงึเรยีกว่าคงิชะจ ิ อนั 

เป็นเครอืงรางสาํหรบัป้องกนัอคัคภียั และเป็นสญัลกัษณ์ของอาํนาจขนุนางศกัดนิา ส่วนบรเิวณ 

ภายนอกปราสาทยงัมสีวนสวยจดัแบบสไตลญ์ปีุ่ น 

จากนันนําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปปิงและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนด์เนมจากทุก

มมุโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี อกีทงัยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ ร้านอาหาร ทบี่งบอกถงึความมรีะดบั

ใหเ้ลอืกอย่างมากมาย และยงัมจีุดชมวิวทจีะทําใหเ้ห็นถนนสายนี และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน 

คอื ตกึทวีขีองนาโกยา ซงึมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ตม่อีายทุเีก่าแก่มากกว่า 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สูท่พีกั กโุจ ณ  GUJO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

*** หลงัรบัประทานอาหารคาํ ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่นําแร่สไตล์ญปีุ่ น หรอืทเีรยีกกนัว่า การ

อาบออนเซ็น ใหท้่านได้ผ่อนคลายความเมอืยล้าจากการเดินทางและชาวญปีุ่ นยงัเชอืกนัว่าการ

อาบนําแร่นันจะทาํใหผ้วิพรรณมสีขุภาพดอีกีดว้ย *** 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่าน เรียนทําโมเดลอาหาร นับเป็นสนิคา้อนัเลอืงชอืของเมอืงกุโจฮาจมิงั(Gujo Hachiman) 

มายยาวนาน เพราะเมอืงกุโจฮาจิมงัเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารจําลองมานานหลายทศวรรษ 

ก่อนทคีวามนิยมทเีกดิขนึจึงทําให้แพร่กระจายไปยงัเมืองอนืๆ จนถึงปัจจุบัน ซึงอาหารจําลอง

เหลา่นีนันทํามาจากขผีงึหรอืพลาสตกิ มไีวส้าํหรบัจดัแสดงหน้ารา้นอาหารเพอืดงึดูดลกูคา้ดว้ยเมนู

ต่างๆภายในรา้นทมีจีาํหน่าย แต่ทถีอืว่าเป็นตน้กาํเนิดและแหล่งทําทมีคีณุภาพดงีามมากทสีดุกต็อ้ง

ยกใหข้องเมอืงนี เชน่ ผกัผลไม ้ซชู ิเทมปุระ แฮมเบอรเ์กอร ์ไอศครมี และอาหารอนืๆ อกีมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 3 
กโุจ – เรียนทาํโมเดลอาหาร – แจส๊ดรีม นากาชิม่า เอาท์เลต็ – บานะโนะซาโตะ (อิลูมิเนชนั) –  

นาโงย่า 



 
 

  จากนันนําท่านสู ่นางาชิม่าเอ้าท์เลต็ (MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA) 

อยู่ในส่วนของนางาชม่ิา รสีอรท์ ซงึใชเ้วลาประมาณ 30 นาทจีากเมอืงนาโงย่า จงึทําใหน้างาชมิ่า

เป็นทนิียมสาํหรบัชาวญปีุ่ นทพีกัในบรเิวณส่วนกลางของประเทศญปีุ่ น อสิระให้ท่านไดช้อ้ปปิงตาม

อธัยาศยั ณ ชอ้ปปิงมอลล์ขนาดใหญ่ ทมีรีา้นคา้กว่า 240 รา้น ซงึเป็น OUTLET MALL ทมีรีา้นคา้

มากทสีดุในญปีุ่ น และยงัมทีงัสวนนําขนาดใหญ่ สาํหรบัวยัรุ่นญปีุ่ นในฤดูรอ้น และ ออนเซ็น(บ่อนํา

รอ้นสาํหรบัแชต่วัเพอืสุขภาพ) สาํหรบัครอบครวัในฤดหูนาว และสวนสนุกทมีเีครอืงเล่นต่าง ๆ มาก 

ๆ ทเีปิดใหเ้ล่นตลอดทงัปี (ไมร่วมค่าใชจ้่ายในการทาํกจิกรรมใดๆทงัสนิ) 

นําท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ใีหญ่ทสีุดในประเทศญปีุ่ น เป็น

สวนดอกไมอ้กีแหง่หนึงทไีดร้บัความนิยมจากชาวญปีุ่ นเป็นอย่างมาก ไมว่่าจะเรอืงพนัธุ์ดอกไมห้รอื 

ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซงึในแต่ละฤดกูจ็ะมกีารจดัดอกไมท้แีตกต่างกนัออกไปตามฤดูกาล 

และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภมูสิาํหรบัดอกไมซ้งึนํามาจากเมอืงรอ้น เพอืใหน้กัทอ่งเทยีวไดเ้รยีนรู้

และศกึษาพนัธุ์ไมต่้าง ๆ รวมถงึเพลิดเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น ดอกดา

เลยี คอสมอส เป็นตน้ อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือตวัเพมิเพอืขนึ

สูจุ่ดชมววิของหอคอย เพอืชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้ชมไฟ

ประดบัหลากสีสรรคก์ว่าล้านดวงทีใช้ประดบัประตาเตม็พืนทีสวน ไฟประดบัทีนีถือเป็นหนึง

ในสิบไฟประดบัทีสวยงามทีสุดของญีปุ่ นเลยทีเดียว 

***อาหารคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อยา่งคุ้มค่า*** 

จากนันนําท่านเขา้ทพีกั นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือ

เทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิงจอกขาว เทพเจา้แห่งธญัญาหารหรอืการเกบ็เกยีว 

แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทมีชีอืเสยีงและไดร้บั

ความเคารพสงูสุดในบรรดาศาลเจา้อนิารว่ิา 30,000 แห่งทวัญปีุ่ น สรา้งขนึจากความร่วมมอืร่วมใจ 

ของกลุ่มชาวนาเพอืบชูาสุนัขจงิจอกซงึเชอืกนัว่าเป็นฑตูสง่สารของเทพเจา้แห่งการเกบ็เกยีว สมัผสั

ความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุม้ประตู ญปีุ่ นโบราณ จํานวนมากกว่า หมนืคู่ซุม้ประตู ตงัเรยีงรายกนั

จนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาคของแรงแห่ง

ศรทัธาบรรดานักธุรกจิทปีระสบความสําเร็จสรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี ทเีราท่านคุน้ตา

ดว้ย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย อดุง้จงิจอก หรอื คสิเึนะ อุดง้ 

ทา่นคงปฏเิสธไมไ่ดท้จีะแวะลองลมิรส 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

DAY 4 นาโงย่า – ศาลเจ้าฟูชิมิ ฮินาริ – วดัโทฟคูจิุ – ย่านกิออง – โอซาก้า 



 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัโทฟคุจิุ สรา้งขนึในปีค.ศ. 1236 โดยตระกลูฟูจวิาระ เป็นวดัเซน็ขนาดใหญ่ ชอื

ของวดัมคีวามสมัพนัธ์กบัวดั 2 แห่งในนารา คอื วดัโทไดจแิละวดัโคฟุคุจ ิ ซงึมทีงัชาวญปีุ่ นและ

ชาวต่างชาตติ่างมาทวีดัแห่งนี จุดทเีด่นของวดัคอื สะพานซุเทนเคยีว (ZUTENKYO) ทลี้อมรอบ

ดว้ยตน้เมเปิลกว่า 2,000 ตน้ ปกคลุมสะพานยาวถงึ 100 เมตร หากมองลงไปจากระเบยีงไมท้เีชอืม

ระหว่างโบสถก์บัวหิารทอียูเ่หนือสวน จะเหน็ทะเลตน้เมเปิลอยูต่รงหน้า นอกจากนันยงัสามารถเดนิ

ลงไปชมในสวนทงัทตีดิกบัระเบยีงและอยูใ่ตร้ะเบยีงไดอ้กีดว้ย วดัโทฟุคุจมิคีวามงดงามในช่วงใบไม่

เปลยีนสมีากทสีุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน แต่ในฤดูร้อนต้นเมเปิลก็จะเป็นสีเขยีวชะอุ่ม 

สวยงามไมแ่พก้นั อกีทงัยงัมสีวนหนิซงึมกีารจดัวางตําแหน่งของกอ้นหนิซงึมคีวามลงตวัราวกบัเป็น

อนัหนึงอนัเดยีวกนั นอกจากนียงัมสีวนอกีมากมายรวมถงึ ประตซูานมอ่น ความสงู 22 เมตร  

สร้างเป็นแบบเซ็นโบราณและสถาปัตยกรรมแบบเซ็นต่าง ให้ท่านได้เกบ็ภาพความงามราวกบั

ภาพวาดของแมกไมแ้ละสถาปัตยกรรมทถีูกรงัสรรคม์าอยา่งประณีต 
นําท่านเขา้สู่ ย่านกิออง ถนนสายเกอชิาอนัเลอืงชอืของเกยีวโต โดยสองขา้งทางจะเป็นรา้นนําชา

และรา้นอาหารนานาชนิด ย่านนีแต่เดิมเรยีกว่า ย่านฮานามาจิ ซึงเป็นย่านราตรแีบบสมยัเก่าที

ยงัคงรกัษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร ร้านขายของ กไ็ด้รบัการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างด ี

ปัจจุบันก็ยงัคงหลงเหลอืบรรยากาศของชาวญปีุ่ นสมยัโบราณให้ท่านได้เห็นกนัอยู่ ถ้าโชคดีท่าน

อาจจะได้พบกบั เกอชิา (Geisha) มีหน้าทคีอยบรกิารและสร้างความบันเทิงให้กบัแขกทีมา

รบัประทานอาหาร ทงัรอ้งเพลง เต้นรํา เล่นดนตร ีเล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากบัแขกในเรอืง

ต่างๆ เกอชิาและไมโกะ จะแต่งกายดว้ยชุดกโิมโนทมีสีสีวยสะดุดตาโดยใชเ้นือผา้ชนัด ีทาหน้าและ

ไหล่ดว้ยแป้งขาว อสิระใหท้า่นเพลนิเพลนิและชอ้ปปิงซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

จากนนันําทา่นเขา้ทพีกั โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน สมัผสักบัเรอืงราวมหศัจรรย ์ในโลกของสสีนัแห่ง

จนิตนาการ พร้อมทงัตนืเต้นเร้าใจไปกบัเครอืงเล่นนานาชนิด กบัสวนสนุกอนัยงิใหญ่ตระการตา 

ของโลกภาพยนตร ์ใหท้า่นรว่มสนุกทา้ทายกบัเครอืงเล่นหลากหลายชนิด ตนืเต้น ระทกึใจจากหนัง

ดงัทที่านชนืชอบ เช่น โซน ฮอลลวิูด ท่านจะได้พบกบั “E.T. ADVENTURE” การพา E.T. กลบัไป

พทิกัษ์ดาวบา้นเกดิ โดยการปันจกัรยานล่องลอยขนึสู่ฟากฟ้า, โซน นิวยอรก์ ท่านจะไดส้นุกสนาน

กบัเครอืงเล่นสุดฮอท “สไปรเ์ดอรแ์มน เดอะไรด์ ทรีอใหท้่านพสิูจน์ความมนัส ์คน้หาความลบัของ 

ไอแ้มงมุม กบัเครอืงเล่น D ใหท้่านร่วมผจญภยักบัไอแ้มงมมุ ต่อสูก้บัเหล่าวายร้าย ทุกความรูส้กึ

เหมอืนจรงิ สมัผสัไดต้่างจากเครอืงเล่นอนืๆ ทที่านไดเ้คยสมัผสัมา พบกบัการผจญภยักบัโลกของ

ไซเบอร์แห่งแรกของโลกร่วมกบั “TERMINATOR 2” ทปีรากฎขนึ พรอ้มกบัพลงัททีําใหท้่านตอ้ง

ผงะจนหลงัตดิพนกัเกา้อ,ี โซลลากนู ใหท้า่นผจญภยัไปกบั “PETER PANS NEVERLAND” ความ

DAY 5 โอซาก้า – ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ เจแปน – โอซาก้า 



 
 

ฝันและความรูส้กึทจีะทาํให ้ทกุทา่นไดร้บัทราบถงึ หวัใจของความเชอืมนั ใหท้่านไดส้นุกต่อกบัโซน

ซานฟรานซิสโก พบกบัฉากเพลงิไหมท้ลีุกไหมอ้ย่างรุนแรงจากเรอืงแบ็คดราฟท ์หรอืนังรถซีมเูล

เตอรย์อ้นเวลาหาอดตีกบัไมเคลิ เจฟอกซ์ จากเรอืง แบค็ ทู เดอะ ฟิวเจอร์โซนจูราสสคิ พารค์ ให้

ทา่นล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเรอืง “จูราสสคิ พาร์ค หรอื โซล “อะมติ ีวลิเลจ ใหท้่านนังเรอื

เพอืพบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู่ในเหตุการณ์จรงิกบั จอว์ ใชทุ้นสร้างมหาศาลกว่า ,  

ลา้นเยน (เฉพาะจอว์) นอกจากนียงัมขีบวนพาเหรดของเหล่าตวัการ์ตนูดงัๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซล

สตดูโิอ อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอนืๆ อกีมากมาย หา้มพลาด

กบัเครอืงเล่นชนิดใหม่สําหรบับรรดาสาวกใหไ้ด้เขา้ไปสมัผสักลนิอายและบรรยากาศของโลกเวท

มนตร์ในฉากต่างๆกบั สวนสนุกแฮรรี์พอตเตอร ์หรอื WIZAEDING WORLD OF HARRY 

POTTER ทเีปิดให้บรกิารแลว้ ทุนสรา้งกว่า ,  ลา้นเยน หรอืราว ,  ลา้นบาท  เปิดตวั

อยา่งเป็นทางการ เมอืวนัท ี  กรกฎาคม  โดยจะมาพรอ้มกบัเครอืงเล่นและสถานทเีด่นๆ ที

จําลองมาจากสถานทจีรงิในภาพยนตร์ อาท ิหมู่บ้านฮอกส์มีด (HONGMEADE VILLAGE) รา้น

ขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครอืงเล่นอนื ๆ อกีมากมาย รา้นเดด็รา้นไมก้วาดสามอนั, 

ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรยีนแห่งพ่อมดและแม่มด ทงัหอ้งเรยีนสารพดั

วิชา รวมถึงห้องเรียนป้องกันศาสตร์มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทํางานของศาสตราจารย์

ดมัเบลิดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลอืนไหวได,้ พร้อมทักทายหมวกคดัสรร (SORTING HAT) หมวก

ใบเก่าคราํครกึบัหน้าทสีาํคญัในการคดัเลอืกบ้านใหเ้หล่านักเรยีนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE 

FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เทยีวบนิฮปิโปกรฟิฟ์ รถไฟเหาะความเรว็ตาํทอีาสาพาเหาะเหนิ

แวะเวยีนผา่นกระท่อมหลงัโรงเรยีนของแฮกรดิ, ไปรษณียน์กฮกู, รา้นซองโกโจ๊กชอ็ป รา้นขายของ

เล่นตลกสดุหรรษาพแีฝดวสีลยี ์เป็นตน้ อสิระใหทุ้กทา่นสนุกนัตามอธัยาศยั 

***อาหารกลางวนัและคาํอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนนันําทา่นเขา้ทพีกั โอซาก้า ณ OSAKA HINODE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ ตลาดปลาคุโรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพนืเมอืงยอดนิยมทพี่อค้า พ่อครวัจาก

รา้นต่างๆ ตอ้งแวะเวยีนกนัเขา้มาซอืวตัถุดบิสดจากทะเลเพอืนําไปประกอบอาหารเป็นประจาํทกุวนั 

ในละแวกนนัเองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลมิลองอยา่งหลากหลาย อสิระให้

ท่านเลอืกซอืสนิคา้ตามอธัยาศยั อาทเิหลา้บ๊วย ผกัผลไม้ รวมถงึอาหารทะเลทสีดใหม่ ซงึระหว่าง

สองขา้งทางทา่นจะสงัเกตุเหน็ว่าตลาดปลาแห่งนีแทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนนันําทา่นสู ่ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปปิงชอืดงัของโอซากา้ ภายในย่านนีท่านจะพบกบัร้านคา้

เก่าแก่ปะปนกนัไปกับร้านค้าอนัทนัสมยั และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง

สาํหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซงึยา่นนีถอืว่าเป็นยา่นแสงสแีละบนัเทงิชนันําแห่งหนึงของโอซากา้ อกีทงัยงั

DAY 6 โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรม่อน – ชินไซบาชิ – สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ 



 
 

มรีา้นอาหารทะเลขนึชอืมากมาย ซงึเสน่ห์อย่างหนึงของย่านนีคอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้น

ของตนด้วยแสงไฟนีออนซงึดดัทาํใหเ้ป็นรูปปู กุง้ และปลาหมกึ ซงึนักท่องเทยีวใหค้วามสนใจและ

แวะถ่ายรูปกนัเป็นทรีะลกึอยา่งมาก และรา้นคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนให้

ได้มากทสีุด เพอืดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สญัลักษณ์เด่นของย่านนีคอื ตึกรูปเครอืงหมาย

การคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชอืดงัจากญปีุ่ นนันเอง อสิระเพอืให้ท่านเลอืกหาซือของต้องใจ

นานาชนิด อาท ิเครอืงสาํอางค ์ เสอืผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครอืงไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพือ

กลบักรงุเทพฯ 

17.25 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 673 

22.00  ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 
 

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

กาํหนดการเดินทาง : 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ทารก 

น้อยกว่า  ปี 
พกัเดียวเพิม 

 –  เม.ย. 61,900 บาท ** ไม่มรีาคาเดก็** 11,000 บาท 9,500 บาท 
 

 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครงัต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอืเปลยีนแปลงราคา 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทงันีขึนอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทงันีขึนอยู่กบัอตัราแลกเปลียนของเงินสกลุเยน 

หมายเหตุ 

1. หากมกีารออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ - ตวัเครอืงบนิไมส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง และไม่สามารถทาํเรอืงรบัเงนิ 

    คนืได ้หากท่านมกีารยกเลกิการเดนิทาง , ตวัเครอืงบนิไมม่รีาคาเดก็ และไมส่ามารถอพัเกรดใดๆได้ 

2. หากท่านเลอืกเดนิทางเป็นตวักรุ๊ป บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเลอืกหมายเลขทนีงับนเครอืง  

    เนอืงจากทางสายการบนิจะเป็นผูก้าํหนดโซนทนีงัของตวักรุ๊ปไว ้
 

อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตวัเครอืงบนิเดนิทางไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทรีะบุในรายการ  

 คา่ทพีกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / คา่อาหาร / คา่เขา้ชมตามสถานทต่ีาง ๆ ตามทรีะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแห่ง คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ นําหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 



 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครอืงดมืนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นําหนกักระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7%  และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชวัคราวเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินําใจสาํหรบัมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ 1,200 บาท/คน/ทรปิ   

 

เงือนไขการสาํรองทีนัง 

 กรุณาสาํรองทนีงัโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองทีนัง 

o มดัจาํทา่นละ 20,000 บาท 

 กรณุาชาํระค่าใช้จ่ายส่วนทีเหลือทงัหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํ 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 20 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการหกัคา่บรกิาร 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทงัหมดก่อนการจอง  

เพือความถกูต้องและความเข้าใจทีตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันันหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือนไขของบริษทัฯ

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือทราบอีกครงั *** 

 

 กรณีเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซงึอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืเงนิทงัหมด 

 บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวิสยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสงิของสญูหายตามสถานที

ต่าง ๆ ทเีหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครงั 

มิฉะนันทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทงัสิน 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิทจีะเปลียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทมีีการขนึลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขนึคา่นํามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัิเหตุบนทอ้งถนน โดยขนึอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทงันีจะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 



 
 

 การบริการของรถบสันําเทียวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีประเทศญีปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชวัโมงเท่านัน อาทิเช่น เริมงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิมเวลาการใช้รถบสัได้ ทงันีมคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนันๆเป็นหลกั  

 รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิัทฯอกีครงัหนึง หลงัจากได้สาํรองโรงแรมทพีกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรอืงห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปทเีขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสาํหรบัผู้สูบ

บุหร ี/ ปลอดบุหรไีด้ โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีกั ทงันีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้

 กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธเิมอืท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทงัสนิ 

 

****รายละเอียดเกียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารทีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวซ่ีาเขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไม่เกิน  วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พอืการท่องเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกิจ จะตอ้งยนืเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพอื

ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปีุ่น ดงัต่อไปนี 

1. สงิยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทอีาจเกดิขนึในระหว่างทพีาํนักในประเทศญปีุ่นได ้เช่น เงนิสด หรอื

บตัรเครตดิ 

 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญีปุ่ น (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่ นด้านมาตราการยกเวน้วีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทไีมม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทจีะกระทําในประเทศญปีุ่นจะตอ้งไม่เป็นสงิทขีดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสนั 

3. ในขนัตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ 15 วนั 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวตักิารถกูส่งตวักลบัจากประเทศญปีุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิจีะถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


