
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) NAGOYA OSAKA WAKAYAMA พรีเม่ียม 6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT 

อาหารครบจดัเต็ม 10 มือ้ เต็มอ ิม่กบัออนเซน 2 คนื 

สมัผสัวฒันธรรมญีปุ่่ นกบัเสน้ทางมรดกโลก ทีม่ ี

ประวตัยิาวนานกวา่พนัปี 

ตอ้งมนตเ์สนห่ข์องสองศาลเจา้แหง่ประวตัศิาสตรข์อง 

คนญีปุ่่ น ศาลเจา้อเิสะและศาลเจา้คมุาโนะนาจไิทชะ 

เดนิ ชอ้ป ชมิ ชลิ หมูบ่า้นขนมโบราณ 

โอะคาเงะ โยะโคะโจ ทีม่เีนือ้ววัมตัสซึากะย่างไฟออ่น

ใหล้ ิม้ลอง 

ชมธรรมชาตขิองน า้ตกนาจ ิ1 ใน 3 ของน า้ตกทีม่ ี

ชือ่เสยีงมากทีส่ดุในญีปุ่่ น 

เพลดิเพลนิกบัการอสิระชอ้ปป้ิงในเมอืงโอซากา้ หรอื

เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ USJ 

บรกิารน า้ด ืม่ วนัละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

[TG644 00.05-08.00] 

วนัที ่2 สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – ศาล

เจา้อเิสะ – ถนนโอคาเงะโยะโคะโจ – วาคายามา่ 

– อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่3 คมุาโนะ – ศาลเจา้คมุาโนะนาจไิทชะ 

(มรดกโลก) – น า้ตกนาจคิชุโิมะโต ้– แนวหนิฮะ
ชกิอุอิวิะ – เมอืงชริาฮามา่ ชายหาดสขีาว – จดุ
ชมววิเอ็นเกะทสโึทะ – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

วนัที ่4 ชริาฮามา่ – ชมววิเซ็นโจจคิ ิ– หนา้ผา

และถ า้ซนัดนัเบะค ิ– ตลาดสดโทเระโทเระ – วา

คายามา่ – ปราสาทวาคายามา่ – โอซากา้ 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอ

ซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS 

JAPAN 

วนัที ่6 ตลาดคโุรมง – ปราสาทโอซากา้ (ดา้น

นอก) – ออิอน มอลล ์– สนามบนิคนัไซ – 

สนามบนิสวุรรณภมู ิ[TG673 17.35-21.25] 

NAGOYA 

WAKAYAMA OSAKA

พรเีมีย่ม 6D4N  

โดยสายการบนิไทย [TG] 

เดนิทาง:  กรกฎาคม 2562 

ราคาเพยีง 47,900.- 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) NAGOYA OSAKA WAKAYAMA พรีเม่ียม 6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 13 – 18 กรกฎาคม  62 (ตดิวนัหยุดอาสาฬหบชูา) 47,900.- 

 

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ 
โรงแรมที่

พกั 

1 
สนามบนิสวุรรณภมู ิ
[TG644 00.05-08.00]    

 

2 

สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – ศาลเจา้อเิสะ 

– ถนนโอคาเงะโยะโคะโจ – วาคายามา่ – อาบ
น า้แรธ่รรมชาต ิ

✈ 🍽 🍽 
WAKAYAMA 

หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

3 

คมุาโนะ – ศาลเจา้คมุาโนะนาจไิทชะ (มรดกโลก) 
– น า้ตกนาจ ิ– คชุโิมะโต ้– แนวหนิฮะชกิอุอิวิะ – 

เมอืงชริาฮามา่ ชายหาดสขีาว – จดุชมววิเอ็น
เกะทสโึทะ – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

🍽 🍽 🍽 

SHIRAHAMA 
หรอืเทยีบเทา่ 

[♨] 

4 
ชริาฮามา่ – ชมววิเซ็นโจจคิ ิ– หนา้ผาและถ า้ซนั
ดนัเบะค ิ– ตลาดสดโทเระโทเระ – วาคายามา่ – 
ปราสาทวาคายามา่ – โอซากา้ 

🍽 🍽 🍽 
OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 
อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอื

ซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 🍽 อสิระ อสิระ 
OSAKA 

หรอืเทยีบเทา่ 

6 

ตลาดคโุรมง – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) –  

ออิอน มอลล ์– สนามบนิคนัไซ – สนามบนิ

สวุรรณภมู ิ[TG673 17.35-21.25] 
🍽 อสิระ ✈ 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ*** 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) NAGOYA OSAKA WAKAYAMA พรีเม่ียม 6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
สนามบนิสวุรรณภูม ิ
[TG644 00.05-08.00] 

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประตหูมายเลข 2 

เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

[ส าคญัมาก!!ไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ

ญีปุ่่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได]้ 

วนัที ่2 
สนามบนินาโกยา่ – เมอืงนาโกยา่ – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอคาเงะโยะโคะโจ 

– วาคายามา่ – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ[-/L / D] 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนินาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG644  

สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร และเมือ่รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดจ์ะพาทุกท่านไปขึน้รถบัส เตรยีมตวัออกเดนิทาง 

พรอ้มกับรบกวนปรับนาฬิกาของท่านใหต้รงตามเวลาของญี่ปุ่ น ซึง่เร็วกว่าเมืองไทย 2 

ชัว่โมง เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอเิสะ จ.มเิอะ 

 

ศาลเจา้อเิสะ-จงิงู (Ise Jingu Shrines) ตัง้อยู่ท่ามกลางป่าสนอายุหลายรอ้ยปี ใน

เมืองอเิสะชมิะในจังหวัดมเิอะ นับว่าเป็นสถานทีท่ีม่ีความศักดิส์ทิธิแ์ละลกึลบัทีส่ดุแห่งหนึง่

ของจังหวัดนี้เลย ถอืเป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่คีวามเกา่แก่รวมๆแลว้มีอายุราวๆ 2,000 ปีทเีดยีว 

ชาวญี่ปุ่ นมักจะมาสักการะบูชาเทพเจา้อะมะเทะระซ ึโอมคิาม ิ(Amaterasu) เทพเจา้แห่ง

ดวงอาทติยท์ีป่ระดษิฐานอยู่ภายในศาลเจา้แห่งนี้ ซ ึง่เชือ่กันว่าราชวงศญ์ี่ปุ่ นสบืเชือ้สายมา

โดยตรง ในทุกๆ 20 ปีจะมีการบูรณะศาลเจา้โดยใหท้กุอย่างยังคงแบบเดมิไวม้ากทีส่ดุ ถอื

เป็นการถ่ายทอดทัง้ความรูแ้ละทักษะของช่างฝีมือรุ่นเดมิใหก้ับช่างฝีมือรุ่นใหม่ โดย

ต าแหน่งของศาลเจา้จะขยับทกุ 20ปี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

โอคาเงะโยโคะโจ (Okage yokocho) เป็นสถานทีจ่ าลองอาคารในแบบฉบับของอเิซะ

ตัง้แต่สมัยเอโดะถงึสมัยเมจ ิตัง้อยู่ตรงกลางเมืองโอฮาไรหนา้ไนคู ภายในสถานทีท่ีม่ีพื้นที่

ประมาณ 4000 สโึบะ (1 สโึบะ = 3.30579 ตารางเมตร) รา้นอาหารหรอืรา้นขายของทีร่ะลกึ

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของอเิซะชมิะที่ตัง้เรียงราย อีกทัง้ "บา้นเทพนยิาย โอคาเงะสะ" สถานที่

สมัผัสประสบการณ์ทีม่ธีีมเป็นเทพนยิายของญี่ปุ่ น ก็ยังมกีารจัดแสดงภาพรวมของเทพนยิาย 

(ตัง้แต่ใหก้ าเนิดประเทศไปจนถงึลูกหลานแห่งสวรรคล์งมาจุต ิ) ดว้ยภาพฉายและตุ๊กตา

กระดาษญี่ปุ่ นทกุๆ วันจะมนัีกท่องเทีย่วหนาแน่นไปหมดราวกับจัดเทศกาลอยู่อย่างไรอย่าง

นัน้เลย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก WAKAYAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่3 คมุาโนะ – ศาลเจา้คมุาโนะนาจไิทชะ (มรดกโลก) – น า้ตกนาจ ิ– คชุโิมะโต ้

– แนวหนิฮะชกิุออิวิะ – เมอืงชริาฮามา่ ชายหาดสขีาว – จดุชมววิเอ็น
เกะทสโึทะ – อาบน า้แรธ่รรมชาต ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) NAGOYA OSAKA WAKAYAMA พรีเม่ียม 6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 

ศาลเจา้คุมาโนะ นาชิไทชะ (Kumano Nachi Taisha) นับเป็นหนึ่งในศาลเจา้ที่มี

ความส าคัญและโดดเด่นมากที่สดุของเมืองคุมา ไฮไลทข์องทีน่ี่ น่ันก็คือบรเิวณศาลเจา้สี

แดงหลายชัน้ทีเ่บื้องหลังมีน ้าตกทีส่งูทีส่ดุในญี่ปุ่ น มีความสงูถงึ 133 เมตร เป็นจุดชมววิที่

สวยงามและเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของศาลเจา้คมุาโนะนักท่องเทีย่วตอ้งแวะมากัน ซึง่ศาล

เจา้แห่งนี้นัน้เป็นสว่นผสมการสรา้งทีล่งตวัอย่างมากระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชนิโต 

 

น า้ตกนาจ ิ(Nachi Falls) เป็นน ้าตกที่สูงทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น ทีไ่หลอย่างต่อเนื่องชัน้

เดยีว มีความสงู 133 เมตรและลกึ 10 เมตร และมปีรมิาณน ้าทีไ่หลจากน ้าตก 1 ตนัในทุก ๆ 

วนิาท ีน ้าตกดงักล่าวถูกจัดใหเ้ป็นหนึง่ในสามของน ้าตกหลักในประเทศญี่ปุ่ น และไดร้ับการ

ยกย่องใหเ้ป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามในญีปุ่่ น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

แนวหนิฮะชงิอุ-ิอวิะ (Hashigui-iwa Rock) แห่งจังหวัดวากายะมะทีบ่รเิวณชายฝ่ังทาง

ตอนใตข้องจังหวัดวากายะมะ (Wakayama) สามารถชมทวิทัศน์อันสวยงามแปลกตาของ

โขดหนิซึง่เกดิข ึน้เองตามธรรมชาต ิเรียงตัวกนัเป็นทวิแถวแลดรูาวกับเสาสะพาน จงึไดช้ือ่

เรียกว่า “ฮะชิงุอิ-อิวะ (Hashigui-iwa)” ที่แปลว่า “โขดหินเสาสะพาน (Bridge Pillar 

Rocks)” น่ันเอง ดว้ยรูปร่างทีแ่ปลกตา จงึมตี านานเลา่ขานทีม่าของโขดหนิเหลา่นี้อกีดว้ย 

 

ชายหาดชริาระฮามะ (Shirarahama Beach) ตัง้อยู่ในจังหวัดวาคายามะเป็นชายหาด

ทีย่าวและมนี ้าตืน้ น ้าทะเลเป็นสนี ้าเงนิสวยงามและมทีรายสขีาวระยับ ทีน่ี่เป็นทีน่ยิมอย่างสงู

แมก้ระทัง่ในหมู่คนญีปุ่่ นเอง  

 

เกาะเอ็นเกทส ึ(Engetsu island) มชีือ่อย่างเป็นทางการว่าเกาะทะคะชมิะ (Takashima) 

เป็นเกาะเล็กๆ ไรผู้ค้นอยู่อาศยั ตัง้อยู่บรเิวณปากอ่าวรงิไค (Rinkai) ลกัษณะพเิศษของเกาะ

แห่งนี้คอืจะมีชอ่งหนิวงกลมบรเิวณตรงกลางเกาะทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้าทะเล ท าให ้

เมือ่มองไกลๆ จะมลีกัษณะคลา้ยกบัแว่นตา ในตอนเย็นสามารถมองเห็นพระอาทติยต์กผ่าน

ทางชอ่งหนิตรงกลางไดอ้กีดว้ย จงึถกูจัดอันดบัใหเ้ป็นจุดชมพระอาทติยต์กทีโ่รแมนตกิและ

สวยทีส่ดุ 1 ใน 100 แห่งของญีปุ่่ น 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก SHIRAHAMA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

ผ่อนคลายกบัการแชน่ ้าจากแร่ธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ น 

วนัที ่4 ชริาฮามา่ – ชมววิเซ็นโจจคิ ิ– หนา้ผาและถ า้ซนัดนัเบะค ิ– ตลาดสดโทเระ

โทเระ – วาคายามา่ – ปราสาทวาคายามา่ – โอซากา้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) NAGOYA OSAKA WAKAYAMA พรีเม่ียม 6D 4N โดยสายการบนิไทย [TG] 

 

จดุชมววิเซ็นโจจคิ ิ(Senjojiki) ทุง่หญา้กวา้งใหญ่ทีท่อดยาวไปยังเนนิสงู 333 เมตรจาก

ระดับน ้าทะเล ภาพทีคุ่ณจะไดเ้ห็นจากจุดชมววิแห่งนี้คอืเกาะต่างๆที่ลอยอยู่ในทะเลญี่ปุ่ น 

เป็นภาพพาโนรามาขนาดใหญ่ของทะเลและแผ่นฟ้าทีท่อดยาวอออกไปอย่างไม่มีทีส่ ิน้สดุ 

สายลมสดชืน่ที่พัดผ่านทอ้งทะเลท าใหเ้กดิเสยีงของเกลียวคลื่นไดร้ับความนิยมในการ

เดนิทางมาตัง้แคมป์ 

 

หน้าผาซนัเบะค ิ(Sandanbeki Rock Cliff) ผนังหินแห่งนี้มีความยาวประมาณ 2 

กโิลเมตร และมีหนา้ผาสงูชนัทีม่ีความสงูถงึ 50 เมตร คลืน่ทะเลทีบ่า้คลั่งโหมกระหน ่าเขา้

ซดัทีห่นา้ผาเป็นอะไรทีน่่าตืน่เตน้และน่าจดจ า นอกจากนี้ยังมีลฟิทโ์ดยสารเพื่อลงไปยังถ ้า

ถ า้ซนัเบะค ิ(Sandanbeki Cave) และยังมีต านานกล่าวไวว้่าถ ้าแห่งนี้เคยเป็นที่ที่โจร

สลัดคมุะโนะในสมัยเฮอันใชเ้ป็นทีจ่อดเรือ ทีน่ี่จะท าใหคุ้ณสมัผัสภาวะไดนามกิของทะเลที่

ก าลงัเกดิพายุดว้ยสายตาของคณุเอง 

 

ตลาดสดโทเระโทเระ (Tore Tore Market) มีผลติภัณฑท์อ้งถิน่หลากหลายประเภท 

เชน่ อาหารทะเลสดๆ เหลา้ทีก่ลั่นในทอ้งถิน่ และอุเมะโบช ิ(อุเมะดองเกลอื) ใหท้่านเดนิ

เล่นในตลาดพรอ้มชมิตัวอย่างสนิคา้ ตลาดนี้มีมุมใหร้ับประทานอาหารได ้และยังมีมุมบารบ์ี

ควิใหค้ณุเตรยีมอาหารและปรุงอาหารทีค่ณุซือ้ทีต่ลาดไดอ้กีดว้ย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

ปราสาทวากายามะ (Wakayama Castle) เป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วหลักของเมือง

วากายามะ ตัง้อยุ่บนเนินเขา ภายในมีส่วนประกอบต่างๆตามรูปแบบของปราสาทดัง้เดมิ

เอาไวอ้ยู่หลายส่วน ถงึแมว้่าส่วนใหญ่จะเป็นการสรา้งขึน้มาใหม่ทีหลัง แต่ก็เนน้ที่ความ

คลา้ยคลงึกบัของเดมิ มคีนู ้าและสวนขนาดใหญ่ลอ้มรอบ Wakayama Castle นัน้สรา้งขึน้ใน

ยุคเอโดะโดย Toyotomi Hideyoshi ตัง้แตปี่ ค.ศ.1585 แตต่กเป็นของ Tokugawa Ieyasu 

ในเวลาต่อมา ผ่านยุคสมัยของสงครามมาหลายครัง้ แต่ครัง้ทีป่ราสาทเสยีหายอย่างหนัก 

รวมถงึหอคอยปราสาทถกูท าลายลงดว้ยคอืในสงครามโลกครัง้ที่ 2 เมือ่ปี 1945 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อสิระทอ่งเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ ในโอซากา้หรอืซือ้ทวัรเ์สรมิ UNIVERSAL 

STUDIOS JAPAN 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

ใหท้่านไดเ้ลือกอสิระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมอืงโอซากา้ โดยมีไกด์ค่อยให ้

ค าแนะน าทา่นในการเดนิทาง ยา่นชนิไซบาช ิเต็มไปดว้ยความหลากหลายของรา้นคา้และ

แบรนดด์งัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัรา้นคา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น ไดแ้ก ่Apple Store, Dior, 

Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอืน่ๆ เรยีกไดว้่าเป็นศนูยร์วมแทบจะทกุ

ยีห่อ้ดังทั่วโลกเลยก็ว่าได ้นอกจากนี้แลว้ยังมสีนิคา้จ าพวกอาหารและเครื่องดืม่หรือตุ๊กตา

น่ารักๆ ก็มใีหเ้ลอืกซือ้เชน่กัน และนอกเหนือไปจากรา้นคา้ทนัสมัยจากแบรนดต์่างๆ แลว้ที่

ชนิไซบาชยิังมี Shopping Arcade ที่เอารา้นคา้เล็กๆ มารวมไวภ้ายใตห้ลังคาเดียวกันมี

เสน้ทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสนิคา้ใหเ้ลือกสรรมากมาย อาท ิชดุกโิมโนแบบดัง้เดมิ
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,อัญมณีเครื่องประดับและรา้นหนังสอื เป็นแหล่งทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังและรา้นคา้
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดจุ้ใจ และยังมสีถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัๆตา่งๆมากมาย เชน่ 

วดัชเิทนโนจ ิ พพิธิภณั์สตัวน์ า้ไคยูกงั ศาลเจา้เฮอนั 

ชงิชา้สวรรคเ์ท็มโปซาน อะเมะรคิามรูะ เลโกแลนด ์

หุน่ยนตเ์หล็กเท็ตสจึนิ พพิธิภณัฑว์ทิยาศาตรโ์อซากา้ 

หรอืเลอืก ซือ้ทวัรเ์สรมิยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ เต็มวนั เพ ิม่ผูใ้หญท่า่นละ 2,700 บาท / 

เด็ก 2,000 บาท ไมร่วมคา่รถไฟในการเดนิทาง [ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง] ท่าน

ทีซ่ือ้ทวัรเ์สรมิน าท่านเดนิทางสู ่ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ ร่วมสนุกทา้ทายกับเครือ่งเลน่หลาก 

หลายชนดิตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดังทีท่่านชืน่ชอบ เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเรื่อง “แบ็คด

ราฟท”์ลอ่งเรือผจญภัยกบัไดโนเสารจ์ากเรื่อง“จูราสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่พบกับความน่า

สะพรงึกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จรงิกับ “จอว”์ ใชท้นุสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน 

(เฉพาะจอว)์ และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท้่าน

พิสูจน์ความมันส ์พรอ้มทัง้พบกับโซนใหม่ “วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตล์

ครอบครัวใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับตัวการต์ูนสดุน่ารัก เชน่ Hello Kitty, Snoopy, Sesame 

Street  โซน The Wizarding World of Harry Potter ที่สรา้งเพื่อเอาใจเหล่าสาวก

ของแฮรร์ี่พอตเตอร ์ใหท้่านไดเ้ขา้ไปสมัผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตใ์นฉากต่างๆจาก

ภาพยนตร์ โซน THE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการณ์ใหม่ กับเครื่องเล่นใหม่

ล่าสดุ ทีจ่ะไดใ้หคุ้ณบนิได ้ในโซน Jurassic Park เป็นอีก 1 ใน เครื่องเล่นหวาดเสยีวสดุๆ 

และสามารถหมุนไดร้อบทศิทางถงึ 360 องศา บนระยะทาง1124 เมตร และจุดทิง้ด ิง่สงูสดุ

ถงึ 37.8 เมตร โซน MINION PARK เป็นโซนใหม่ล่าสดุทีส่รา้งเอาใจสาวกเจา้ตวัเหลอืง

สุดกวนที่โด่งดังมาจาก เรื่อง Depicable Me ซ ึง่ไฮทไ์ลทข์องโซนนี้คือ Despicable Me 

Minion Mayhem ภายในจะประกอบไปดว้ย รา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร โชวต์่างๆ 

มากมาย รวมทัง้ยังมีเครื่องเล่นแนว 3-D มากมาย แถมยังเป็นโซน "Minion Park" ทีใ่หญ่

ทีส่ดุอกีทัง้ส าหรับทา่นทีช่ืน่ชอบนักสบืจิว๋โคนันทีก่ระแสตอบรับดจีนยูนเิวอรแ์ซล ญีปุ่่ น ตอ้ง

น ากลับมาอีกครัง้ ภายในงานจะมีทัง้เกมไขปรศินาสบืคดี Real Escape Game ตามดว้ย 

Entertainment Restaurant รา้นอาหารพรอ้มเสริฟ์ และ Play Rally รับรองว่าคุณจะไดด้ื่ม

ด า่กบัโลกของโคนันคงุแบบจัดเต็มไปเลย 

* เพือ่ใหท้า่นไดส้นกุสนานอยา่งเต็มทีจ่งึไมม่บีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่* 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่6 โอซากา้ – ตลาดคโุรมง – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ออิอน มอลล ์– 

สนามบนิคนัไซ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ[TG673 17.35-21.25] 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

ตลาดคุโรมง (Kuromon Market) เป็นตลาดทีม่ีชือ่เสยีงและเก่าแก่มากทีส่ดุแห่งหนึ่ง

ของเมืองโอซากา้ จนไดร้ับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซากา้(Osaka’s Kitchen) กันเลย

ทเีดยีว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้ง

ทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ตา่งๆกว่า 160 รา้นคา้ ขายทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิ

เลน่และอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนดิใหไ้ดช้มิกนั 
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ชมดา้นนอก ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) แลนดม์ารก์อันหนึง่ของเมอืงโอซากา้ที่

ไม่ว่าใครก็ตอ้งมาเยือนไม่อย่างนัน้เหมอืนมาไม่ถงึเลยล่ะค่ะ นับเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วยอด

นิยมเมื่อมาเยือนยังเมืองโอซากา้ที่มีชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะระดังขังหวัด แต่มีชื่อเสียง

ระดับประเทศเชยีวนะคะ ดว้ยความยิง่ใหญ่อลังการของตัวปราสาททีม่ีถงึ 8 ชัน้ หอ้มลอ้ม

ดว้ยก าแพงหนิ คูน ้า ไปจนถงึสวนนิชโินมารุ (Nishinomaru Garden) ที่ครอบคลุมพื้นที่

ขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตัดกับความเป็นเมอืงทันสมัยทีอ่ยู่รายลอ้มจากตกึอาคารทันสมัย ท า

ใหค้วามรูส้กึเหมอืนเป็นปราสาทโบราณทีห่ลดุเขา้มาในยุคปัจจุบันอย่างไงอย่างนัน้  

 

ออิอน มอลล ์(Aeon mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่นยิมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ

ภายในตกแต่งรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น 

จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบา้น นอกจากนี้ยังมีรา้นเสือ้ผา้

แฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และ

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ณ แหลง่ชอ้ปป้ิง 

 ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

17.35 น. น าทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG673  
สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

************************************************** 
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โปรแกรม : NAGOYA WAKAYAMA OSAKA พรเีมีย่ม 6D4N 

โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี  
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี 
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทา่นละ 

13 ก.ค. – 18 ก.ค. 62 

(วนัหยดุเฉลมิพระ

ชนมพรรษา ร.10) 

47,900 47,900 47,900 46,900 37,900 8,900 

 **เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 10,500 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

     

7,900 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 25 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  
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4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [การบนิไทย 30 กโิล **ต ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการ

บนิไทย มกีารปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งจาก 30กโิล เหลอืเพยีง 20 กโิลเทา่น ัน้ ** แอรเ์อเซยี

เอกซ ์20 กโิล / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของ

แตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะ

จัดเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

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

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 
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คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่

เขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 

 

หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 


