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 ชมความสวยงามของหมู่บา้นที่ไดรั้บการขึ้นทะเบียนมรดก หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ 
 ชม โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ สญัลกัษณ์แห่งเมืองโกเบ 
 ขอพรส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดน ้าใส (คโิยมสึิ) วดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต 
 เที่ยวชมอามาโนะฮาชิดาเตะ ถือเป็นจุดชมววิทางทะเลติดที่สวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น 
 ชอ้ปป้ิงจุใจในแหล่งชอ้ปป้ิงช่ือดงักลางเมืองโอซากา้ ชินไซบาชิ 
 หรือจะสนุกกบั UNIVERSAL STUDIO OSAKA ต่ืนตาต่ืนใจกบักิจกรรมใหม่  
      HARRY    POTTER 
 ผอ่นคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น) 

    
  

ก าหนดการเดนิทาง 29 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58 
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2557  กรุงเทพฯ – โคมัตสึ 

22.00 น. พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 บริเวณประตู 4  เคาน์เตอร์ D สาย
การบินไทย พบเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก 

วันที่ 30 ธันวาคม 2557  โคมัตสึ – ฟุกอุิ – เกียวโต – โอซาก้า 

01.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคมตัสึ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG….. 

เหมาล า ฉลองปีใหม ่KOMATSU   
6 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิไทย 
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08.30 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่ น นาํคณะผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และพธีิการทาง
ศุลกากร…จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกอุ ิ เป็นจงัหวดัที่อยูใ่นภูมิภาคจุบุของประเทศญี่ปุ่ น เป็น
เมืองที่อยูใ่นแนวยาวติดกบัทะเลญี่ปุ่ นและอยูไ่ม่ไกลจากโอซากา้และเกียวโต 
ฟุกุอิเป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามตลอดทั้งปี...นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดคโิยมิสึ หรือ วัดน ้าใส มีอายเุก่าแก่ยิง่กวา่เมืองเกียวโต คือยาวนานกวา่ 1,200  ปี 
จุดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวดัคือ หอ้งโถงใหญ่ สร้างยืน่ออกจากหนา้ผา มีเสาไมข้นาดใหญ่ 139 ตน้ 
ค ํ้ายนั และส่ิงที่น่าอศัจรรย ์ คือ สร้างโดยไม่ไดใ้ชต้ะปูเลย ดงันั้นองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนใหเ้ป็น
มรดกโลกและเชิญทุกท่านไดด่ื้มนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีก
ดว้ย อิสระชอ้ปป้ิง ณ ถนนกาน ้าชา ซ่ึงตั้งอยูร่ะหวา่งทางเขา้วดัคิโยมิสึ ร้านคา้ต่างๆ ไดต้กแต่ง
เลียนแบบสมยัเฮอนั ซ่ึงมีสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด เช่น รองเทา้โซริ (รองเทา้เก๊ียะแบบญี่ปุ่ น), ชุดยกูะ
ตะ, ตุก๊ตานางระบาํญี่ปุ่ น, ขมมชูครีมสอดไสน้านาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นช่ืออีก
แห่งหน่ึงของญี่ปุ่ น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม เป็นตน้ จากนั้นเดินทางสู่โอซากา 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ที่พกั OSAKA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 31 ธันวาคม 2557  โอซาก้า – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ที่ทุ่มทุนสร้างอยา่งมหาศาลบนพื้นที่กวา่ 100,000 
ตารางเมตร ซ่ึงเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นาํท่านต่ืนตากบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น 
ฮอลลีวูด๊ ชมฉากจาํลองของนิวยอร์ค ฉากจาํลองเมืองซานฟรานซิสโก เป็นตน้ ท่านจะไดส้มัผสั
บรรยากาศการต่อสูแ้ละการไล่ล่าที่ดุเดือดเร้าใจ สนุกสนานต่ืนเตน้กบัการหอ้ยโหนโผนทะยานไปกบั
ซุปเปอร์ฮีโร่สายพนัธุใ์หม่ Spider Man สนุกสนานไปกบัการล่องเรือพร้อมฉากปลาฉลามทีจ่ะโผล่
ขึ้นมาล่าเหยือ่ขณะล่อง เรือและฉากอ่ืนๆ ที่หวาดเสียวจากเร่ือง Jaw แลว้ระทึกใจกบัฉากจาํลองเร่ือง จู
ราสสิคพาร์ค (Jurassic Park) ท่านจะไดย้อ้นกลบัไปในยคุดึกดาํบรรพ ์ พบกบัเหล่าไดโนเสาร์นานา
ชนิด รวมทั้ง ทีเร็กซ์ ไดโนเสาร์ที่ใจดีที่สุดสนุกต่อกบัการชมการไล่ล่าในฉากเร่ือง วอเตอร์เวลิด ์(Water 
World) พร้อมทั้งพบกบัฉากคาวบอย สตัน๊แมนโชว ์ และการแสดงของบรรดาสตัวแ์สนรู้ที่ใชป้ระกอบ
ฉากในภาพยนตร์ เช่น สุนขัแสนรู้จากเร่ืองบีโธ่เฟ่น เป็นตน้ หรือคุณหนูจะเลือกสนุกสนานที ่ สนู๊ปป้ี 
สตูดิโอ (Snoopy Studios) เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด แลว้พบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผองเพือ่น
มากมายและสมัผสักบั “The Wizarding World of Harry Potter” สวนสนุกในธีมของหนงัแฟนตาซี
ช่ือกอ้งโลกอยา่งแฮร์ร่ี พอตเตอร์ ดว้ยงบก่อสร้างราว 500 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ลา้นบาท) ที่
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการเม่ือ 15 กรกฎาคม 2014 พร้อมคอนเฟิร์มความอลงัการไม่แพฝ่ั้งอเมริกา โดย
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ภายใน The Wizarding World of Harry Potter จะประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จาํลอง
มาจากในหนงัสือดงั เช่น สวนสนุกแฮร์ร่ีพอตเตอร์ในออร์แลนโด ้สหรัฐอเมริกา อาทิ หมู่บา้นฮอกส์ม้ีด 
(Hogsmeade Village) ปราสาทฮอกวอตส์ (Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the 
Forbidden Journey ride) เป็นตน้ (ราคาน้ีรวมค่าเขา้สวนสนุก) 
***หากท่านใดไม่เข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ บริษัทฯ จะลดราคาให้ 2,000 บาท/ท่าน 
หรือ อิสระช้อปป้ิง ย่านชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงที่มีช่ือเสียงของเมืองโอซากา้  ใหท้่านไดอิ้สระกบัการ 
ช็อปป้ิงสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ รวมทั้งหา้งสรรพสินคา้
ใหญ่ๆ มากมายที่อยูบ่ริเวณนั้น 
**อิสระรับประทานอาหารกลางวนั และค า่** 
น าท่านสู่ที่พกั OSAKA TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 1 มกราคม 2558    โอซาก้า – โกเบ – นาโกย่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าที่สาํคญัอีกแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ นที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัเฮียวโงะ ภูมิภาค
คนัไซ...นาํท่านผา่นชม โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระรึกหอคอยประจาํเมืองโกเบ 
สญัลกัษณ์ที่ขึ้นช่ือของเมืองโกเบ...จากนั้นนาํท่านสู่ โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์ ท่านจะไดช้ม อนุสรณ์ที่
ระลึกแผน่ดินไหวโกเบ จดัแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ไดรั้บความเสียหายจากแผน่ดินไหวในปี ค.ศ.1995  เพือ่
บอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลงั ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการบูรณะซ่อมแซมใหก้ลบัเป็นเมืองที่สวยงาม ให้
ท่านไดถ่้ายรูปกบัทิวทศัน์ที่งดงามริมอ่าว อีกทั้งยงัมีหา้งสรรพสินคา้ที่สร้างดว้ยโมเสคหนัหนา้ออก
ทะเล ขา้งๆ มีสวนโมเสคขนาดยอ่ม รวมถึงภตัตาคาร เร็งกา้ โซโก ้หา้งสรรพสินคา้โกเบ ฮนัเคียว และ
โปรมีน่า โกเบ ชอ้ปป้ิงมอลลแ์ละแห่งชอ้ปป้ิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอ่ืนๆ มากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
เดินทางสู่นาโกยา ชมเมืองนาโกย่า เมืองท่าที่สาํคญัของประเทศญี่ปุ่ น เป็นเมืองที่จดัเอ๊กซโป ปี 2006 นาํ
ท่าน ชมพิพธิภัณฑ์หุ่นยนต์ ที่แสดงววิฒันาการของประเทศญี่ปุ่ นที่มีความคิดสร้างสรรคม์ากทีสุ่ดใน
โลก...  

คํ่า  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านสู่ที่พกั NAGAYA SAKAE TOKYO INN หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 2 มกราคม 2558    นาโกยา – ทากายาม่า – ชิราคาวาโกะ – คานาซาว่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า ก่อนถึงทาคายามา แวะสัมผัสประสบการณ์เล่นกระดานเลื่อนหิมะ ที่
สนุกสนาน และต่ืนเตน้ ซ่ึงจะมีใหเ้ล่นถึงเดือนมีนาคมเท่านั้น  จากนั้นเดินทางสู่ทาคายาม่า เมืองที่ได้
ช่ือวา่ ลิตเต้ิลเกียวโต  เป็นเมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยูใ่นหุบเขาที่ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
จากนั้น นาํท่านสู่  ซันมาชิซึจิ ยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรักษบ์า้นเรือนในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อนได้
เป็นอยา่งดี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย ณ บริเวณน้ี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์ารยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก เม่ือ

ปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ  ซ่ึงคาํวา่กสัโช  แปลวา่ พนมมือ  โครงสร้างบา้นที่
สร้างขึ้นจะคลา้ยกบัการพนมมือและสร้างโดยที่ไม่ไดใ้ชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแขง็แรงและ
สามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดูหนาวได ้ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า...นาํท่าน ช้
อปป้ิงอิออนมอลล์ ท่านจะไดเ้ลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด อิสระใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร   
น าท่านสู่ที่พกั HOTEL SUNROUTE KOMATSU หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 มกราคม 2558    คานาซาว่า- กรุงเทพ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ เพือ่นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ 
TG....  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 

 
 
อัตราค่าบริการ 29 ธ.ค.-3 ม.ค.58 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 54,900.- 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ 54,900.- 

เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 51,900.- 

ช้ันธุรกิจ เพิ่ม 25,000.- 

พักห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ รบกวนสอบถาม 

***หมายเหตุ: โปรแกรมน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1. สามารถเปลีย่นช่ือผู้เดินทาง ได้ก่อนเดินทาง 30 วัน 
2. การช าระค่าบริการ 
    2.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท  
    2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 30 วันก่อนออกเดินทาง 
 
3. การยกเลิกและคนืค่าทวัร์ 
    3.1 กรณยีกเลิกการเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
 3.2 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการถูกส่งตัวกลับลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่เพียงผู้เดยีว*** 
     3.3 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
       พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้  
     (**เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลาํจึงไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ 
     สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด
ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
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 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกด,์ คนขบัรถ, คนยกกระเป๋า  
 หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการใหท้ิปประเทศญี่ปุ่ น (ถือวา่เป็นสินนํ้ าใจที่สาํคญัสาํหรับงานบริการ)   
  1.คนขบัรถ  ท่านละ 1,000 เยน ตลอดทริป /ลูกคา้ 1 ท่าน  ประมาณ  300 บาท  
  2.ไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์    ท่านละ 1,500 เยนตลอดทริป /ลูกคา้ 1 ท่าน ประมาณ 500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน  

ไม่ว่าจะดว้ยวัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการ

ตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็นการยนืยันว่ามคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิท

จะจัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้ัก โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่(ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน) 

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านัก

ระยะสัน้เทา่นัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้

ประเทศ และไม่เขา้ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

 


