
 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

GOAL JAPAN GRAND KANSAI AUTUMN 

6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย BY TG   



 

กาํหนดการเดินทาง   21-26 ตลุาคม 2562 

 

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว อาหาร โรงแรม 

หรอืเทียบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ - - -  

2 สนามบินคนัไซ – สวนมิโน (ชมใบไมเ้ปลียนสี) –  

นํ้าตกมิโนโอทากิ – โฮชิโนะบุรงัโกะ– ยา่นกิออน –  

ออนเซ็น 

- - 

 

KYOTO HEIAN 

HOTEL 

หรอืเทียบเท่า 

3 อาราชิยาม่า(แตง่ชุดกิโมโน) – สะพานโทเก็ตส ึ–  

วดัเทนรวิจ ิ– ป่าไผ่ – ล่องเรอืชมใบไมเ้ปลี่ยนส ี  

  - SARASA NUMBA 

HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

4 เมืองโกเบ  – โกเบพอรท์ ทาวเวอร ์–  

ฮารเ์บอรแ์ลนด ์– ไชน่าทาวน ์–  

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าไคยุคงั 

 
 

 SARASA NUMBA 

HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

5 อิสระชอ้ปป้ิง หรอืเลือกทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรเ์ซลสตดูิโอ  - - SARASA NUMBA 

HOTEL หรอื

เทียบเท่า 

6 ตลาดปลาคุโรมง – รงิกุเอา้ทเ์ล็ต  –สนามบินคนัไซ  –  

กรุงเทพฯ  

 - -  



 

21.00 น.          คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย เจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการ

เดินทาง  

23.59 น.          เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622  

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากน้ันนําท่านสู่ สวนมิโน (Mino Park) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของโอ

ซากา้ นัง่รถไฟไปประมาณ 30 นาทีก็ถึงจากทางเขา้สวนจะมีทางเดิน 

(*) ระยะทาง 2.8 กิโลเมตรท่ีลัดเลาะไปตามเทือกเขาท่ามกลางใบไม้

เปล่ียนสี นําไปสู่น้ําตกมิโนดา้นใน 

จากน้ัน หุบเขามิโนะ(Minoh park) หรือมีช่ือเรียกอีกช่ือว่า มิโนะโอะ

(Mino-o) เป็นหุบเขาท่ีอยู่ในป่าของชานเมืองทางทิศเหนือโอซากา้ คลา้ย

กับภูเขาทาคาโอะในโตเกียว(Mount Takao) น้ันนับว่าเป็นภูเขาท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัมากๆขอเมืองโอซากา้เชียว เน่ืองจากเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียน

สีท่ีสวยท่ีสุดในช่วงฤดใูบไมร้่วงเลย การรนัตีความดีงามระดบัภูมิภาคข  อง

คนัไซจากการเคยไดร้บัรางวลั quasi-national park ในปี 1967 ในพิธี

ครบรอบ 100 ปียุคเมจิ ซ่ึงช่วงเวลาท่ีสามารถชมไดน้ั้นจะเร่ิมตั้งแต่คร่ึง

หลงัของเดือนพฤศจิกายน ท่ีสาํคญัแมจ้ะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ

แต่เดินทางไม่ลาํบากเลย เพราะสามารถเดินทางไดส้ะดวกเพียง 30 นาที

จากสถานีรถไฟอเูมดะ(Umeda)อีกดว้ย 

เที่ยง    รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น  ณ 

ภตัตาคาร    

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ  - - - 

วนัที่ 2 สนามบินคนัไซ – สวนมิโน (ชมใบไมเ้ปลียนสี) –  

นํ้าตกมิโนโอทากิ – สะพานแขวนโฮชิโนะบุรงัโกะ– 

ยา่นกิออน – ออนเซ็น 

- เที่ยง เยน็ 

https://www.talonjapan.com/mount-takao/
https://www.talonjapan.com/mount-takao/


 

จากน้ันนําท่านสู่ โฮชิโนะบุรงัโกะ(Hoshi no Buranko) น้ันเป็นสะพาน

แขวนขนาดใหญ่ท่ีมีความยาว280เมตร สูงจากพ้ืนดินมากท่ีสุดท่ี50เมตร 

และดว้ยฐานะท่ีเป็นสะพานแขวนท่ีปูดว้ยไมก้ระดานและคนสามารถขา้ม

ไดแ้ละมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น ไฮไลทข์องสะพานน้ีคือทิวทศัน์360องศา

ท่ีจะชมไดจ้ากบนสะพานแขวน โฮชิโนะบุรังโกะน้ันอยู่ใน"อุทยานฮชิดะ"

(Hoshida Park)ซ่ึงอยู่ท่ีเขตคะตะนะ จังหวัดโอซากา้ ระหว่างทางไป

สะพานแขวนน้ันก็จะมีท่ีปีนผาและจุดพกัผ่อน นอกจากน้ียงัสามารถไฮก้ิง

ไดอี้กดว้ย ขอแนะนําใหไ้ปช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน้เดือนธนัวาคม 

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีไมใ้บกาํลงัเปล่ียนสีกาํลงัสวย 

นําท่านสู่ กิออน(Gion) ยา่นท่องเท่ียวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโตท่ีไม่ว่า

ใครได้ลองมาเยือนซักครั้งล้วนแต่ติดใจกันทั้งน้ัน นั่นก็เพราะไม่ได้มี   

เฉพาะแหล่งช็อปป้ิงเด็ดๆทั้น หากยงัมีการผสมผสานความเป็นวฒันธรรม

ดั้งเดิมของคนญ่ีปุ่นอย่างเกอิชาไวด้ว้ย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆ

มาๆในบริเวณน้ีได ้ถนนเสน้หลักจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ รา้นด่ืมชาและ

รา้นอาหารทอ้งถ่ินเยอะยากมาย ซ่ึงแต่ละรา้นก็จะการแสดงโชวจ์ากเกอิ

โกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซ่ึงสวยงามและเป็นท่ีช่ืนชอบของ

นักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก ท่ีสาํคญัย่านน้ียงัเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัสถานท่ี

ท่องเท่ียวฮิตๆของเมืองอย่างศาลเจา้ยาซากะ(Yasaka Shrine) และไดเ้ห็น

วิวทิวทศัน์งามๆของแมน้ํ่าคาโมะ(Kamo River)ไดอี้กดว้ย 

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม KYOTO HEIAN HOTEL หรือเทียบเท่า     

คํา่                 รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

         นาํท่านอาบนํ้าแร่สปารีสอรท์สไตลญ์ี่ปุ่นแท้ๆ ที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อ

สุขภาพและผิวพรรณที่ดี 

 

 

 

https://www.talonjapan.com/yasaka-shrine-kyoto/


 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จาก น้ัน นํา ท่ านสู่  อารา ชิยา ม่ า(Arashiyama) เ ป็น อีก เขตห น่ึ ง ท่ี

นักท่องเท่ียวนิยมมากัน อยู่ทางตะวกัตกของเกียวโต โดยเร่ิมเป็นท่ีนิยม

ตั้งแต่สมยัเฮอนั (794-1185) เป็นตน้มา และจะมีนักท่องเท่ียวเดินทาง

มาเท่ียวชมกนัอย่างคับคัง่ในช่วงท่ีดอกซากุระบานและช่วงใบไมแ้ดงหรือ

ใบไมเ้ปล่ียนสี   

  จากน้ัน สะพานทงเก็ตสึ หรือท่ีหลายๆคนรูจ้กักนัในช่ือ Moon Crossing 

Bridge”น่ีเอง จากตัวเมืองเมื่อขา้งสะพานไปจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆท่ีอยู่

กลางแม่น้ํา ภายในเกาะเป็นรา้นขายอาหาร ขายสินคา้ ผูค้นนิยมมาเดิน

เล่นเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลฮานามิหรือฤดูชมซากุระ ถือ

เป็นสะพานท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์มากๆเลยเชียว เน่ืองจากถูก

สรา้งขึ้ นตั้งแต่ในสมยัเฮอนัประมาณใน  ช่วง ค.ศ. 794 – ค.ศ. 1185 

หากก็มีการบรูณะซ่อมแซมตวัสะพานอยูเ่ร่ือยๆจนมาถึงในปัจจุบนั เรียกได้

ว่าเป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณ์สาํคญัของเมืองอาราชิยาม่าก็ว่าได ้ทั้งดว้ยความ

เป็นมาอนัแสนยาวนานรวมไปถึงความงดงามของสะพานท่ีมีฉากหลงัท่ีสุด

ยอดสุดๆ จากท่ีดา้นหลงัจะเห็นภูเขาสูงใหญ่และส่วนดา้นล่างเป็นแม่น้ําท่ี

ทั้งสองฝัง่มีแนบตน้ซากุระเรียงรายเรียบแม่น้ําไปเร่ือยๆ บอกเลยว่าช่วงฤดู

ใบไมผ้ลิน่ีสวยพีคขัน้เทพ เรียกไดว้า่เป็นอีกหน่ึงจุดชมซากุระยอดนิยมเลย 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ 3 อาราชิยาม่า(แตง่ชุดกิโมโน) – สะพานโทเก็ตสึ –  

วดัเทนริวจ ิ– ป่าไผ่ – ล่องเรือชมใบไมเ้ปลี่ยนสี   

เชา้ เที่ยง เยน็ 



 
 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

จากน้ันนําทานสู่ วัดเทนริวจิ(Tenryuji) ถือว่าเป็นหน่ึงในหา้วดัท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของนิกายเซนเลย  แถมยงัไดถู้กบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

อีกดว้ย ดว้ยความท่ีทั้งสาํคญัต่อทั้งนิกายและเป็นมรดกโลกทาํใหจ้ดัว่าเป็น

วัดท่ีจัดว่าทรงคุณค่ามากของเขตอาราชิยาม่าของเกียวโตเลยทีเดียว

แรกเร่ิมเลยการสรา้งวดัแห่งน้ีสรา้งเพ่ืออุทิศใหก้บัจกัรพรรดิ โก-ไดโกะใน

ปี ค.ศ. 1339 โดยมีท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เป็นผูด้าํเนินการสร้าง 

ซ่ึงในขณะน้ันไดท้รงเสด็จสวรรคตไปแลว้ แมต้วัอาคารต่างของวดัจะเคยถูก

เผาทาํลายลา้งในระหวา่งท่ีเกิดสงคราม ภายหลงัในช่วงยุคสมยัเมจิราวๆปี 

ค.ศ.1868-1912 ก็ไดม้ีการบรูณะแลละทาํการสรา้งขึ้ นมาใหม่โดยยงัคง

รปูแบบสถาปัตยกรรมเดิมๆไว ้ส่วนท่ีว่านัน่ก็มี เรือน Hojo, เรือนวาดภาพ 

(Shoin), และหอ้งครวัของวดั (Kuri) แต่มีส่วนนึงท่ีอยู่มาตั้งแต่เร่ิมสรา้งวดั

แลว้รอดจากการถูกทาํลายมาไดก็้คือบริเวณสวนรอบ 

นําท่านสู่ ป่าไผ่(Bamboo Groves) ท่ีตั้งอยู่ท่ีอาราชิยาม่าในเกียวโตน้ัน

นับเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีดังมากๆของท่ีน่ีแหละ เช่ือว่าถา้

พดูถึงป่าไผ่ปุ๊บตอ้งนึกถึงท่ีน่ีเป็นอนัดบัแรกแน่นอน ถา้คนท่ีช่ืนชอบวิธีชีวิต

เรียบง่ายและยงัชอบเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศป่าๆตอ้งไม่พลาดอย่าง

เด็ดขาด เพราะท่ีป่าไผ่แห่งน้ีจะมีเสน้ทางเล็กๆท่ีรายลอ้มไปดว้ยป่าไผ่ท่ีสุด

สุดลกูหลูกูตาเดินทีกล่ินไผ่หอมนิดๆก็โชยมา ขนาดวนัท่ี แดดรอ้นๆมาท่ียงั

ไม่รอ้นมากเท่าไหร่เลย น่าจะเป็นเพราะปริมาณไผ่อีกทั้งยังความสูงท่ี

ช่วยกนัเร่ืองความรอ้นไปไดม้าก ถา้ไม่อยากเดินก็ยงัมีบริการรถลากแบบ

โบราณใหไ้ดล้องนั่งกันเพลินๆอีกดว้ย นอกจากน้ียังจะมีรา้นขายของท่ี

ระลึกท่ีเน้นสินคา้ท่ีทําจากต้นไผ่และของท้องถ่ินเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น 

ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ่ ไวใ้หไ้ดช็้อปป้ิงกนั

เบาๆเป็นของฝากอีกดว้ย 

จากนั้นนาํท่าน ล่องเรอื เท่ียวชม ฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ี



 

 

 

 

 

 คํา่                รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม SARASA NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่า  

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากน้ันนําท่านสู่ เมืองโกเบ(Kobe) เป็นช่ือเมืองหลวงของจงัหวดัเฮียวโงะ

(Hyogo) เป็นเมืองท่า การคา้และอุตสาหรกรรมท่ีสําคัญเมืองหน่ึงของ

ญ่ีปุ่น ทําใหม้ีความหลากหลายของเช้ือชาติและวฒันธรรมของผูค้นท่ีมา

รวมกันอยู่ท่ี น่ี โกเบจึงเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีความพิเศษท่ีเกิดจากการ

ผสมผสานน้ี ไม่เหมือนท่ีอ่ืนๆ และแมว้่าจะเพ่ิงประสบกบัเหตุแผ่นดินไหว

ครั้งรุนแรงเมื่อปี 1995 แต่ก็สามารถกลบัมากา้วหน้า และรุ่งเรืองภายใน

เวลาอนัรวดเร็ว 

จากน้ัน หอคอยแห่งโกเบ หรือ โกเบ พอตทาวเวอร ์(Kobe Port Tower) 

เป็นสัญญลักษณ์ท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของเมืองโกเบ เป็นอาคารชมวิวสีแดง

ตั้งอยู่ริมทะเล มีสถาปัตยกรรมแบบเกลียวเลียนแบบรูปทรงของกลองยาว

ของญ่ี ปุ่น และยังเ ป็นอาคารแรกของโลกท่ีมีรูปทรงแบบท่อ( Pipe 

Structure)อีกดว้ย  

นําท่านสู ้ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด(์Kobe Harborland) ตั้งอยู่ท่ีบริเวณ

ท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านท่ีรวมทั้ งแหล่งช็อปป้ิงและความบันเทิงท่ี

หลากหลายท่ีโด่งดังมากๆของเมืองแห่งน้ีเลยล เรียกไดว้่าสามารถช็อปป้ิง

วนัที่ 4 เมืองโกเบ  – โกเบพอรท์ ทาวเวอร ์– ฮาเบอรแ์ลนด ์– 

ไชน่าทาวน ์- พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าไคยุคงั 

เชา้ เที่ยง เยน็ 



 
แบบชิลๆไดอ้ย่างสบายๆ เพราะมีทั้งรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และ

สวนสนุก ซ่ึงเป็นจุดนัดพบท่ีนิยมของชาวเมือง ช่วงช่วงเย็นจะยิ่งคน  เยอะ

เพราะบรรยากาศยา่นน้ีน่าเดินมากเวอร ์โดยสามารถเดินเล่นตามทางเดิน

ริมน้ําเพ่ือช่ืนชมบรรยากาศแบบคลาสสิค ของไฟจากตะเกียงน้ํามัน 

นอกจากน้ียังมีโรงภาพยนตร์ และรา้นอาหารตั้งอยู่ในบริเวณโกดังอิฐ

โบราณท่ีรีโนเวทมาจากสมยัศตวรรษท่ี 19 อีกดว้ย บอกเลยว่าถา้อยากช็

อปป้ิงหนักท่ีน่ีก็มีครบ เน่ืองจากไม่เพียงมีรา้นคา้เรียงรายเต็มสองขา้งทาง

เท่าน้ัน หากบริเวณน้ีมีห้างใหญ่ๆ 2 ห้าง ไม่ว่าจะเป็นหา้ง Umie 

Mosaic ตั้งอยู่ริมน้ํา ภายในมีรา้นคา้เล็กๆขายเส้ือผ้า และรา้นอาหารท่ี

สามารถเห็นท่าเรือโกเบได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังมีสวนสนุกเล็กๆ

สามารถขึ้ นไปชมวิวบนชิงชา้สวรรค์ท่ีตั้งอยู่หลังอาคารหา้งโมเสค และ

หา้ง Canal Garden ภายในจะแบ่งออกเป็นหา้งรา้นต่างๆ เช่น Hankyu, 

รา้นอิเลคทรอนิกสS์ofmap, รา้นอุปกรณกี์ฬาและเอา้ทเ์ลตจาํหน่ายเส้ือผา้

เคร่ืองใชใ้นครวัเรือน 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

จากน้ันนําท่านสู่ ไชน่าทาวนย์่านนานก่ิงมะชิ (Nankinmachi) หรือท่ีคน

ทอ้งถ่ินมกัจะเรียกกนัว่า “ย่านนานก่ิงมะชิ” แต่ดว้ยความท่ีทัว่ทั้งบริเวณ

น้ันเต็มไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารกล่ินอายแบบจีนจนไดร้บัการขนานนาม

ว่าเป็น “ไชน่าทาวน์แห่งโกเบ” นัน่เองล่ะค่ะ ย่านน้ีน้ันบอกไดเ้ลยว่ามี

ความเก่าแก่ไมใ่ช่นอ้ยๆเลย เน่ืองจากไชน่าทาวน์แห่งน้ีก่อตั้งมากว่ารอ้ยปี

แลว้ ตั้งแต่ค.ศ. 1868 และเป็นยงัไชน่าทาวน์ช่ือดงัสุดๆในภูมิภาคคนัไซ

เลยก็วา่ได ้หากถามคนญ่ีปุ่นทัว่ไปเก่ียวกบัไชน่าทาวน์ท่ีน่าเท่ียวรบัรองว่า

มี ช่ื อ ข อ ง ท่ี น่ี ติ ด อั น ดั บ ต้น ๆ แ น่ น อ น  โ ด ย คํ า ว่ า น า น กิ ง ม า ชิ

(Nankinmachi)แปลเป็นไทยไดว้่า ท่ีอยู่อาศยัของชาวหนานกิง ซ่ึงเป็นช่ือ

เมืองหลวงของชาวจีนสมยัท่ีเร่ิมติดต่อกบัญ่ีปุ่นใหม่ๆ ทางทิศตะวนัออกมี

ประตูโชอังมอง และทางทิศใตม้ีนันโรงมองเป็นสัญลักษณ์ สองขา้งทาง

เนืองแน่นไปดว้ยรา้นอาหารจีน รา้นขายวตัถุดิบทําอาหาร และรา้นขาย

ของเบ็ดเตล็ด นับเป็นยา่นท่ีมีเสน่หเ์ฉพาะตวัและยงัมีชีวิตชีวาอยูเ่สมอๆ 

นําท่านสู่ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าโอซากา้(Osaka Aquarium) ท่ีสามารถพดูได้

เต็มปากเต็มคาํว่าท่ีสุดแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่นเชียว  ส่วนมากชาวญ่ีปุ่นจะรูจ้กั

กนัในช่ือ “Kaiyukan” ซ่ึงตั้งอยู่ใน Tempozan Harbor Village ท่ิดๆกบัอ่าว

โอซากา้ การท่ีจะเป็นพิพิธภณัฑส์ตัวน้ํ์าท่ีมีช่ือเสียงระดบัตน้ๆของประเทศ

มาอยา่งยาวนานน่ีเรียกวา่ไมใ่ช่เล่นๆเลย เพราะสตัวน้ํ์าท่ีจดัแสดงน้ันถือได้

ว่ามีความหลากหลายมากๆ จดัแบ่งออกเป็นโซนๆมีทั้งหมด 8 ชั้น มีไฮ

ไลทอ์ยู่ท่ี Central Tank ท่ีมีความลุกมากถึง  9 เมตรเลยทีเดียว ภา  ยใน

จะมีการจาํลองสภาพแวดลอ้มใหค้ลา้ยคลึงกบัมหาสมุทรแฟซิฟิคมากท่ีสุด 

เหมือนเราไดด้ําด่ิงไปในใตท้ะเลน้ําลึกไดป้ระมาณน้ัน โดดเด่นท่ีสุดน่าจะ

เป็นเจา้ฉลามวาฬขนาดใหญ่ยกัษ์ท่ีจะโฉบไปโฉบมาใหเ้ห็นกนัระยะประชิด

นอกจากน้ันแลว้ยงัจะมีการจดัแสดงสตัวน้ํ์าท่ีอาศยัอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิ



 
คต่างพ้ืนท่ีกนัใหเ้ห็นดว้ย โดยจะมีการจดัแสดงใหเ้ห็นทั้งหมด 15 ตู ้สตัว์

น้ําบางชนิดน่ีนับว่าหายากแลว้ก็ยงัมีใหเ้ห็นในท่ีน่ี แนะนําเลยว่ามาแต่เชา้

จะมีท่ีสุด เพราะบริเวณกวา้งขวางแลว้มีหลายชั้น จะไดใ้ชเ้วลาเดินดูได้

แบบไม่เร่งรีบ เรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรูเ้ก่ียวกบัสตัวน้ํ์าท่ีผูใ้หญ่ดูไดเ้ด็กดูดี

เลย 

คํา่                 รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม SARASA NUMBA HOTEL หรือ 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ทวัรเ์สริม ผูใ้หญ่ 2,800 เด็ก 2,500 

นําท่านสู่  สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ต่ืนเต้น ระทึกขวัญ และ

สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยัไปในดินแดนของหนังดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ี

รูจ้กั อาทิ สไปรเ์ดอรแ์มน, เทอรม์ิเนเตอร,์ จรูาสสิค พารค์ ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะ

แบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอรค์ ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเน

เตอร,์ สไปรเ์ดอรแ์มน / 2.โซนฮอลลี์วดู มีเคร่ืองเล่น ผจญภัยกบัอีที, เซ

ซามี สตรีท, เชรค 4D, Animation Celebration, Universal Monsters Live 

Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเคร่ืองเล่น Back to the 

Future,  แบล็คดราฟ / 4.โซนจรูาสสิค พารค์ / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. 

โซนลากูน มีเค ร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland /  

7. โซนวอเตอรเ์วิลด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบเคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซน

แลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & 

Friends.. ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีใหท่้านเลือกซ้ือสะสมทุก

โซน พรอ้มเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ี

ออกมาเดินโชว์ทักทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์กับเคร่ืองเล่น

มากมายตามอธัยาศยั  

วนัที่ 5 อิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกทวัรเ์สริม ยูนิเวอรเ์ซลสตดิูโอ เชา้ - - 



 

 

 

 

 

 

 เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

นําท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสรา้งเพ่ือเอา

ใจเหล่าสาวกของ  แฮรร่ี์  พอตเตอร ์ใหท่้านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของ 

โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต 

เพลิดเพลินกบัการสาํรวจหอ้งเรียนเวทมนตรค์าถา ย่านฮอกมีท รา้นขาย

ของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาด

ชิมคือ  บตัเตอรเ์บียร ์เคร่ืองด่ืมท่ีไดร้บัความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่

มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) และท่ีพลาดไม่ไดคื้อในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry Potter and the 

Forbidden Journey” ท่ีมีการสรา้งดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 

4K ท่ีจะสรา้งความต่ืนเตน้เรา้ใจใหท่้าน เสมือนท่านไดเ้ดินทางท่องโลก 

เวทมนตร์ไปกับแฮร์ร่ีพอตเตอร์เลยทีเดียว ใหท่้านไดส้นุกสนานต่อกับ

เคร่ืองเล่นนานาชนิดอยา่งจุใจ พรอ้มเก็บภาพความน่ารกัของสวนสนุกและ

เหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์ักทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุด

มนัสก์บัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั 

   คํา่                 รบัประทานอาหารตามอธัยาศยั 

 นาํท่านสู่ที่พกั โรงแรม SARASA NUMBA HOTEL หรือเทียบเท่า     

 

 



 

          เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่  ตลาดคุโรมง โอซากา้ (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดท่ี

มีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของ  เมืองโอซากา้ จนไดร้บัสมญา

นามว่าเป็น ครัวของโอซากา้(Osaka’s Kitchen) กันเลยทีเดียว มี

บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 

2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทั้งของสด และ

แบบพรอ้มทาน มีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมายหลายชนิดใหไ้ด้

ชิมกนั 

จากน้ัน ริงกุเอา้ทเ์ล็ต หน่ึงในพรีเมี่ยม เอาทเ์ล็ทขนาดใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น 

ท่ีหากมาจากสนามบินนานาชาติคนัไซจะมาง่ายสุดๆ เพราะสถานท่ีตั้งอยู่

ฝั่งตรงขา้มของสนามบินแหล่งน้ีน่ีเอง รินคู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ทได้ถูก

ออกแบบมาโดยได้แรงบัลดาลใจมาจากบรรยากาศท่าเรือตอนใต้ของ

อเมริกา จําลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการช็อปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ ภายใตก้าร

แตกแต่งท่ีดูหรูหรามีสไตล์และรวบรวมแบรนด์ดังรา้นคา้เด็ดไวม้ากถึง 

210 รา้น ท่ีแต่ละรา้นงดัเอาโปรโมชัน่ดีๆโดนขนทพัมาลดกนัแบบช็อปแบ

รนด์ตอ้งมีอาย เพราะทั้งของมีใหเ้ลือกเยอะแถมถูกชนิดท่ีแทบจะอยากซ้ือ

กลบัไทยชนิดท่ีใชไ้ม่ซํ้าวนักนัเลย แบรนดท่ี์ขายท่ีน่ีน้ันมีตั้งแต่แบบหรูๆช่ือ

ดังไปจนสตรีทแบรนด์ทัว่ไป ครบครันทั้งเส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า และ

อุปกรณเ์คร่ืองใชภ้ายในบา้น “อาทิ Dolce & Gabbana, Armani, Kate 

วนัที่ 6 ตลาดปลาคุโรมง – ริงกุเอา้ทเ์ล็ต  – สนามบินคนัไซ   

– กรุงเทพฯ 

เชา้ - - 



 
Spade New York, Coach, United Arrows,  NIKE, Adidas และ Royal 

Copenhagen” แถมเมื่อหิวหรือเดินจนขาลากแลว้ยงัมีมุมใหนั้ง่พกัผ่อน

อยา่งศนูยอ์าหารท่ีคดัรา้นดีรา้นเด็ดๆแบบไม่แพห้า้งสรรพสินคา้ดงัๆมาให้

นัง่ทานกบัแบบเพลินๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรนาํท่านสู่ สนามบินคนัไซ 

17.35 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 

21.25 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
1 ผ ูใ้หญ่+1 

เด็กมีเตียง 
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

พกัเด่ียว เพ่ิม 

21-26 ตลุาคม 2562 59,900 56,900 56,900 53,900 9,900 

ราคาไม่รวมตัว๋

เครือ่งบิน 
39,900 36,900 36,900 33,900 - 

ราคาเด็กทารก อาย ุต่ํากว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท 

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละครัง้ตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไป*** 

หากมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกร ุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติม 

 



 
 

 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเสน้ทางรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ราคาน้ีรวมภาษีนํ้ามนั ณ. วนัที่ 29 ส.ค. 2561  และ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบั

ภาษีนํ้ามนัข้ึน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิ โดยทางบริษทั จะแจง้ใหท้ราบ

ก่อนการออกตัว๋เครื่องบิน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน  

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการนําเท่ียวท่ีระบุเท่าน้ัน   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน     

 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน       

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่าน้ัน 

 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ําหนักไมเ่กิน 30 กก. 

 บริการน้ําวนัละ 1 ขวด 

 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไมถึ่ง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 

ท่านละ  500,000 บาท ...) 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต์   

       ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสัง่

เพ่ิมเติมจาก 

 รายการท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวา่สายการบินกาํหนด คือ 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสาํหรบัคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษีน้ํามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซ่ึงตอ้งจา่ยเพ่ิมจากราคาค่าทวัร ์

 

 

 

  

 

 

เมื่อท่านทาํการจองทวัรก์บัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมดัจาํค่าทวัรท่์านละ  10,000-

20,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาท่ีเดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนท่ีเหลือตอ้งชาํระทั้งหมดก่อนการ

เดินทางอยา่งน้อย 21 วนัทาํการ  

 

 

 

 

 



 
 

  

  

***กรุณาพิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ และเง่ือนไขการยกเลิกทวัรข์องบริษัท ก่อนท่านทาํการ

จองทวัร*์** 

หากท่านไดท้าํการจองทวัร ์ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเง่ือนไขทุก

อยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั     หกัเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจาํจาํนวนเต็มทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ้่าย  50 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ้่าย  100% ของราคาทวัร ์

 

ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ้่าย 

100% 

*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไมว่า่

เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด*** 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนั

เดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บ และการจดัที่นัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณี

ยกเลิกการเดินทาง และไดด้าํเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน  

 



 

ขอ้มูลเพ่ิมเติม เร่ืองโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกั

อาจจะไมติ่ดกนั 

  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมาก และหอ้งพกัในเมือง

เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    สาํหรบัน้ําหนักของสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรมั 

(สาํหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของ

สายการบินท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

    สาํหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนํ้าขึ้ นเคร่ืองได้ ตอ้งมีน้ําหนักไม่เกิน 7 

กิโลกรมั และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 

เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํา่กว่า

มาตรฐานได ้ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระส่วนของ

ค่าใชจ้่ายท่ีสมัภาระน้ําหนักเกิน (ท่านตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 

   ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 

 

 



 

หมายเหตุ.. (สาํคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยินยอม ก่อนการ

เดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 

โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณท์างการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพ

อากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไมว่า่จะดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี์เหนือ

การควบคุมจากทางบริษัททวัรฯ์) โดยทางบริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั 

2. หากท่านยกเลิกทัวร ์เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่าน

เดินทางท่องเท่ียว ยังคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทัวร์

ทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การไม่คืนค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบริษัทไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายไปแลว้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้ับ

ท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม

นําเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  

** กรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

              (ซ่ึงทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่าน หากเกิด

เหตกุารณด์งักล่าว 

 

 

 


