
#15648 ทัวรญ่ีปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ นาบานาโนะซาโตะ บิน TG
ทัวรญี่ปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ตลาดเชาเมืองทา
คายามา วัดโอสุคันนอน รานคาโอสุ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ ฮิกาชิยามา
ชินไซบาชิ ปราสาทโอซากา ฟรีเดย 1 วันเต็ม!!



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิ
ซูจิ - ออนเซ็น   

Hida Plaza Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - มิเอะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - มิ
เอะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ   

Yokkaichi Miyako Hotel
หรือเทียบเทา

4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิยามา - โอซากา -
ยานชินไซบาชิ   

Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

5 อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม   
Osaka New Hankyu
Hotel หรือเทียบเทา

6 ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 ฿56,900 ฿51,900 ฿45,900 ฿10,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. นําทานคณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร C สาย
การบินไทย เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.05 น. นําทานออกเดินทางสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644

08.00 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินชูบุ เซ็นแทร เมืองนาโกยา หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
เรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซ่ึงยังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทด้ังเดิม และยังไดรับ
เลือกจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 บานในสไตล กัสโซ - สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18
เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโซ”

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญ่ีป ุน )

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา หรือท่ีเรียกอยางหน่ึงวา “ลิตเติ้ล เกียวโต” ซ่ึงมีกล่ินอายของประวัติศาสตรท่ีเพียบพรอม
ดวยธรรมชาติและทัศนียภาพท่ีสวยงามมากมาย ซ่ึงกอใหเกิดเป็นแหลงวัฒนธรรมอันล้ําคา

นําทานเขาสู ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ท่ียังคงอนุรักษบานเรือน และสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเป็นอยางดี ชมการดําเนิน
ชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีทานจะตองประทับใจ พรอมเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในสไตลญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอันเกาแกแสนคลาสสิก

่



ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม เสิรฟทานดวย เซ็ทเมนูจักรพรรดิ ์ท่ีบรรจงจัดวางอยางประณีต และเลือกสรร
แตวัตถุชั้นดี นํามาปรุงอาหารใหทุกทานไดล้ิมลอง** พิเศษ! เสิรฟพรอมเน้ือฮิดะท่ีมีชื่อเสียงของญ่ีป ุน **

พักท่ี Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา

พักผอนกับสปารีสอรทแบบญ่ีป ุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผอนคลาย
ความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู เซ็ตอาหารญ่ีป ุน

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู เซ็ตจักรพรรดิ์

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ



วันท่ี 3 ตลาดเชาเมืองทาคายามา - มิเอะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคา
โอสึ - มิเอะ - นาบานะ โนะ ซาโตะ

 Hida Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมบรรยากาศของ ตลาดเชาเมืองทาคายามา สัมผัสวิถีชีวิตของผูคนในยามเชา อากาศเย็นสบาย และความเรียบงาย
ของเมืองแหงน้ีเป็นอีกสถานท่ีในแดนปลาดิบท่ีนาศึกษาและเรียนรู ซ่ึงเต็มไปดวยรานคาแบบพ้ืนเมือง ผัก ผลไม ผลิตภัณฑท่ี
เก็บมาจากไรสดๆ ของชาวบานแถบนั้นแลว

นําทานเดินทางสู จังหวัดมิเอะ ซ่ึงอยูตอนกลางของเกาะฮอนชู มีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณท้ังทะเลและภูเขา จึงรุงเรืองดวย
การเกษตรและประมง และมีของกินอรอยๆ มากมาย ซ่ึงนอกจากสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและ
ประเพณีโบราณแลว จังหวัดมิเอะยังมีธีมพารคและแหลงชอปป้ิงใหไดเพลิดเพลินกันอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟตป้ิงยาง)

นําทานสักการะ เจาแมกวนอิมท่ีวัดโอสุคันนอน สถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์หงน้ีมีเทวรูปไมคันนอน เป็นเทพแหงความเมตตาใน
ศาสนาพุทธท่ีประดิษฐานในหองสักการะหลักซ่ึงแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ทานโกโบ ไดชิ โดยอาคารปัจจุบัน
กอสรางขึ้นใหมเมื่อปีค.ศ. 1970 ภายในวัดมีหองสมุดซ่ึงรวบรวมคัมภีรโบราณในภาษาญ่ีป ุนและภาษาจีนมากกวา 15,000 เลม
ซ่ึงหลายๆ เลมในจํานวนน้ีไดขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ

จากนั้นเพลิดเพลินกับ ยานรานคาโอสุ แหลงชอปป้ิงขนาดใหญ ท่ีมีท้ังรานคา รานอาหาร คาเฟ รานเครื่องใชไฟฟา และราน
ขายเสื้อผามือสอง

นําทานเดินทางสู จังหวัดมิเอะ เพ่ือเขาชม นาบานาโนะ ซาโตะ เป็นสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมซ่ึงมีดอกไมสวยๆ มากมาย
พรอมหลากหลายกวา 40 ชนิด รวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ท่ีเบงบานตามฤดูกาล ซ่ึงทานสามารถ
รื่นรมยกับความงามของดอกไมไดอยางเพลิดเพลินไมวาจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม และในชวงฤดูหนาวท่ีน่ีจะมีการจัดงาน
ประดับไฟท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน ซ่ึงรวมถึงการประดับไฟในอุโมงคยาว 200 เมตร

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลคา 1,000 เยน)

พักท่ี Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา

ตลาดเชาเมืองทาคายามา

มิเอะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดแหงน้ีไดเริ่มขึ้นตั้งแตสมัยเอโดะ เพ่ือเป็นตลาดซ้ือขายขาว, ตนหมอน, และดอกไม
นานาชนิด จนกระท่ังเขาสูกลางสมัยเมจิไดเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของ
ชาวไรชาวนาไดเริ่มนําผักผลไมมาขายท่ีตลาดแหงน้ี จนเป็นท่ีรูจักในนามของ “ตลาดเชา”

เป็นเขตๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของนาโกยา

้



วันท่ี 4 เกียวโต - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - ยานฮิกาชิยามา -
โอซากา - ยานชินไซบาชิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตป้ิงยาง

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

มิเอะ

นาบานะ โนะ ซาโตะ

 บาย

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็น
วัดท่ีไดรับความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะ
ถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

เป็นยานชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ท้ังยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟา รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ท่ีเปิดอยูมากมาย

เป็นเขตๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูทางฝ่ังตะวันตกเฉียงใตของนาโกยา

เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

 คํ่า  Yokkaichi Miyako Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เพ่ือเขาชม ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ใหทานสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับโทริอิ (ซุมประตูสี
สม) นับหมื่นท่ีเรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คลายอุโมงคท่ีมีความงดงาม ท่ีน่ียังเป็นศาลเจาท่ีมีผูคนจํานวน
มากมายมาสักการะขอพร อีกท้ังมีความเชื่อกันวารูปป้ันสุนัขจ้ิงจอกท่ีศาลเจาแหงน้ีคือ ผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว
และยังถูกนํามาเป็นฉากหน่ึงของภาพยนตรชื่อดังเรื่องเดอะ เมมมัวร ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)

บาย

่



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟตชาบู ชาบู สไตลญ่ีป ุน )

นําทานเขาชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงโดงดังท่ีสุดของญ่ีป ุน สรางขึ้นในปีค.ศ.780 มีน้ําท่ีเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติจากน้ําตกโอโตวะไหลผานทําใหเป็นท่ีมาของชื่อวัดน้ําใส และทางยูเนสโกไดบันทึกใหวัดแหงน้ีขึ้นเป็นมรดก
โลกอีกดวย จากตรงน้ีมองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูตางๆ เป็นจุดชมซากุระและชมใบไมแดงท่ีขึ้นชื่อของเกียวโตอีกดวย *** ตั้งแต
เดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020 ***

จากนั้นใหทานเพลิดเพลินกับ ยานฮิกาชิยามา เป็นแหลงเดินเลนชอปป้ิงท่ีสองขางทางเต็มไปดวยรานคา รานขนมมากมาย
เสนหของยานน้ีคือรูปแบบอาคารบานเรือนรานคาท่ียังคงความเกาแก เป็นถนนทางเดินท่ีสองขางทางจะมีอาคารไมทรงโบราณ
แบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ใหความรูสึกถึงเมืองเกาท่ียังคงมีความเป็นเอกลักษของเกียวโตในสมัยกอน

นําทานเดินทางสู เมืองโอซากา ใหทานเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงกันตอท่ี ยานชินไซบาชิ ถนนสายชอปป้ิงท่ีมีความยาวมาก
ถึง 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานเฟรนไชส รานเสื้อผาแฟชั่นชั้นนํา รวมถึงรานอาหารและรานขนมดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

เกียวโต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบูชาบู

วัดคิโยมิสึ

ยานฮิกาชิยามา

 บาย

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบท้ังหมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

ยานฮิกาชิยามา ยานชุมชนเกาเเกของเมืองเกียวโตท่ีมีมาตั้งเเตยุคเอโดะ สองขางทางเต็ม
ไปดวย อาคารบานเรือน อาคารไมทรงโบราณแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม รานคา รานกาแฟ ราน
อาหาร ท่ีมีการตกแตงรานไวอยางสวยงาม นอกจากนั้นแถบน้ียังมีรานขายเครื่องถวยชาม
และของฝากอ่ืนๆ ท่ีหาไดยาก สามารถซ้ือกลับไปเป็นขอฝากได



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 อิสระทองเท่ียวในโอซากา หรือ เลือกซ้ือทัวรเสริม

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส ตั้งแตเดือนมกราคม 2017 จะมีการปิดซอมแซมในสวนของอาคารหลักจนถึงปี 2020

รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย

โอซากา

ยานชินไซบาชิ

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระชอปป้ิงในโอซากา( ไมมีรถบัสบริการ ) หรือ ซ้ือทัวรเสริม ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความบันเทิงใหกับคน
แถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของบริษัทสรางภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL
STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลองสตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตรเรื่องแรก
ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับสตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T.

จากนั้นไปตอยัง สตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแมนหรือไอแมงมุม
ผูโดงดัง เมื่อไดมาดูแบบการฉายภาพสามมิติเทคนิคพิเศษ 4KHD×3D แลว ทําใหเหมือนกับตัวละครมาอยูตรงหนาเราจริงๆ ย่ิง
ตื่นตาตื่นใจกวาเดิมหลายเทา ตอดวยเครื่องเลนท่ีสรางขึ้นเพ่ือทดสอบความกลา น่ันคือ HOLLYWOOD DREAM THE
RIDE มีการนําเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP

บาย

อิสระเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงหรือสนุกสนานกันอยางตอเน่ืองกับธีมพารค The Wizarding World of Harry Potter
ภายในธีมพารคจําลองสถานท่ีสําคัญมากมาย ท่ีปรากฏในภาพยนตรแฮรี่ พอตเตอรท้ังโรงเรียนคาถาพอมดแมมดฮอกวอตส, หมู
บานฮอกสมี้ด, รานฮันนีดุกส และรานไมกายสิทธิ ์โอลลิแวนเดอร รวมถึงเครื่องเลนสุดล้ําดวยเทคโนโลยี 4Kเทคโนโลยี 4K

อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

ค่ํา

พักท่ี Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 6 ปราสาทโอซากา - อิออนมอลลโอซากา - ทาอากาศยานคันไซ -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารกลางวันและค่ําตามอัธยาศัย

อิสระทองเที่ยวในโอซากา หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
อิสระชอปป้ิงเมืองโอซากา หรือซ้ือทัวรเสริมยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สวนสนุกท่ีสรางความ
บันเทิงใหกับคนแถบภูมิภาคคันไซมาหลายปีโดยการทุมทุนสรางของ บริษัทสราง
ภาพยนตร HOLLYWOOD ชื่อดัง น่ันคือ UNIVERSAL STUDIO ซ่ึงภายในไดจําลอง
สตูดิโอจากภาพยนตรเรื่องดังๆ ท่ีผานมาของทางบริษัทไวมากมาย โดยเริ่มจาก ภาพยนตร
เรื่องแรก ท่ีสรางชื่อเสียงใหกับ สตีเวน สปรีลเบิรก คือ E.T. ซ่ึงเป็นการน่ังจักรยานไป
พรอมกับ อีที และเดินทางขามจักรวาลเพ่ือกลับไปยังบานเกิด ตอจากนั้น ไปยังสตูดิโอ
ของ TERMINATOR ภาพยนตรคนเหล็ก ท่ีสรางชื่อใหกับดาราดัง อารโนล ชวาสเซเน็ก
เกอร ทานจะไดดูภาพยนตรท่ีไมไดฉายตามโรงหนังแตเป็นภาคพิเศษแบบดิจิตอล 2 มิติ
และ 3 มิติ

 คํ่า  Osaka New Hankyu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทโอซากา ( เขาชมดานใน ) หน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา เป็นหน่ึงในจุดทองเท่ียวหลักท่ี
ใครมาเท่ียวโอซากาก็ตองเดินทางมาท่ีน่ีดวย หอคอยปราสาทจะมีอยูดวยกันท้ังหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหิน
คอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุ จากนั้นนําทานอิสระชอปป้ิงท่ีหางสรรพสินคาชื่อดัง หางอิออน แหลงใหญรวบรวมสินคา
หลากหลายชนิดรอใหทานเลือกซ้ือ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ

17.25 น. นําทานออกเดินทางเพ่ือกลับสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673

ค่ํา

22.00 น. นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง



 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อิออนมอลลโอซากา
เป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนาม
บินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลาก
หลายมากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน

ทาอากาศยานคันไซ บาย

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือน หรือยกเลิกการเดินทาง

หากคณะทัวรมีผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยางนอย 15 วัน กอนการเดินทาง

โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตางกันเน่ืองจาก ตรงกับวัน
หยุดยาว เทศกาลตางๆท้ังของไทยและประเทศญ่ีป ุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกวาปกติ

เน่ืองจากโรงแรมท่ีพักในประเทศญ่ีป ุนสวนใหญเป็นเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาท่ีตองการหองพักแบบเตียงเดียวพักคู (DBL) บาง
โรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แตบางโรงแรมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมและตองรีเควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาท่ีกอนการเดิน
ทางทุกครั้ง) 

เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการคืนไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฏิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเขาประเทศของผูเดินทางไดเน่ืองจากผูเดินทาง
อาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง, การกอจลาจล, ความลาชาการเล่ือนหรือยกเลิกเท่ียวบิน
และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง
 

การชําระเงิน
สงใบจองทัวรและชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง เงินมัดจําถือเป็นการยืนยันการจองของทาน เงินมัดจําทานละ

10,000 บาท

ชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมดลวงหนา 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กอนเดินทาง

หากไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามกําหนดวันดังกลาวทางบริษัท ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไขและทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําตามเงื่อนไขการยกเลิก
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทางตามท่ีระบุไวเทานั้น

คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆเพ่ิมในภายหลัง ทางบริ
ษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง

คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการท่ีระบุไวเทานั้น

คาโรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ วงเงินทานละ
500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด

หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1 ทาน

สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ

บริการน้ําด่ืมบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืม และอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีบริษัทฯจัด
ให เป็นตน

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน

คาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาสําหรับคนตางดาว

คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บจากทานตามความเป็นจริง
 

วีซา



หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง

กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ตั๋วเครื่องบิน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเล่ือนวันเดินทางกลับทานจะตอง
ชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 

- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีบริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสารไดหรือไม

- กรณีทานมีความประสงคตองการเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะดําเนิน
ไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอนดวยตัวทานเอง

- ในกรณีท่ีออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปล่ียนตัวผูเดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับ
ทางสายการบินกอนวาสามารถเปล่ียนชื่อผูโดยสารทานอ่ืนแทนไดหรือไม กรณีถาสามารถเปล่ียนไดจะมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงในการ
เปล่ียนตั๋ว ลูกคาจะตองเป็นผูรับผิดชอบคาใชจายตรงน้ีเองท้ังหมด

- สายการบินไทยสามารถสํารองท่ีน่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกคาท่ี
ประสงคน่ังตรงน้ีสามารถแจงหนาเคานเตอรเช็คอิน ณ วันเดินทางได

- สายการบินไทยกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 กก. สวนกระเปาใบเล็กท่ีสามารถนําขึ้นเครื่องไดอยูในความดูแล
ของทานน้ําหนักไมเกิน 7 กก. และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากทานเดินทางดวยสายการบิน
อ่ืน ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับเจาหนาท่ี

- การสะสมไมลของสายการบินไทย หากใชตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูคณะสามารถสะสมไมลได 50% สวนสายการบินอ่ืนๆ ในเครือ
STAR ALLIANCE ขึ้นอยูกับเงื่อนไขระหวางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยูกับสิทธิข์องสายการ
บิน

- ในบางรายการทัวร ท่ีตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่าหรือ
สูงกวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซ่ึงผูเดินทางสามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง

- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งท่ีกรอกรายละเอียดการจองทัวรท่ีทางบริษัทฯสงใหเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง (กรุณาเก็บ
หางบัตรโดยสารท้ังขาไปและขากลับไวเพ่ือตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพ่ือยืนยันกับทาง
สายการบินได)
 

การยกเลิก
การเล่ือนการเดินทาง หรือการยกเลิกการเดินทางนั้นตองเเจงกับบริษัทเป็นลายลักษณอักษร (แฟกซ/อีเมล) ในวันทําการคือ วัน

จันทร - อาทิตย ตั้งเเตเวลา 09.00 - 17.30 น.

หากทานยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนไดโดยอยูในตามกําหนดเวลา ทางบริษัท
จะดําเนินการเปล่ียนชื่อผูโดยสารให สวนคาใชจายในการเปล่ียนตั๋วทางลูกคาจะตองเป็นคนจายเองท้ังน้ีตองไมอยูในเงื่อนไขตั๋วเครื่อง
บินท่ีไมอนูญาตใหเปล่ียนชื่อ และไมอนุญาตใหคืนบัตรโดยสาร

ยกเลิกกอนวันเดินทาง 

นอยกวา 10 วัน เก็บคาทัวรท้ังหมด 100%

11-15 วันเก็บคาทัวร  50%

้



16-30 วัน เก็บคามัดจําท้ังหมด 100%

31-45 วัน เก็บคามัดจํา 50%

มากกวา 45 วัน คืนเงินท้ังหมด

ทางบริษัทไดทําการจองและชําระคาใชจายตางๆท่ีเกี่ยวของกับรายการทองเท่ียวตางๆไวลวงหนากับทางสายการบิน โณงแรม ราน
อาหาร และคาเขาชมสถานท่ีตางๆ เมื่อทานตกลงชําระเงินใหกับทางบริษัทแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนไขการเดินทางท่ีระบุไวท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


