
   PREMIUM JAPAN COOL 6 DAYS 
ก ำหนดกำรเดินทำง  14-19 ตลุำคม 2559 



วนัแรกของกำรเดินทำง 

 

 

08.00 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสวุรรณภมู ิประตู

ทางเขา้หมายเลข 2 หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

 

11.00 น. เดนิทางสู่โอซากา้ดว้ยสายการบิน ไทย แอร์

เวย ์เที่ยวบิน TG672  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง  

 

11.00 น. เดนิทางสู่โอซากา้ดว้ยสายการบิน ไทย แอร์

เวย ์เที่ยวบิน TG672  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 

 

18.30 น. เดนิทางถึงสนามบินคันไซ เมอืงโอซากา้ 

ประเทศญี่ปุ่น  เดนิทางสูโ่รงแรมที่พัก Nikko Kansai Hotel  

พรอ้มรับประทานอาคารค า่ ณ โรงแรม 



 

วนัท่ี2 

  

 

 

 

เชำ้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม Nikko Kansai 

Hotel  

 

 

หลงัอำหำรเชำ้  น ำท่ำนเดินทำงส ู่ ยนิูเวอรแ์ซล สตดิูโอ 

เจแปน 

 

 

น าท่านตื่นตากับ “โรงถ่ายภาพยนตร์”ที่แบ่งออกเป็นโซน เช่น 

ฮอลลีวู๊ด ชมฉากจ าลองของนิวยอร์ก , ฉากจ าลองเมืองซาน 

ฟรานซิสโก ชมภาพยนตร์สามมิติเร่ือง “เทอร์มิเนเตอร์ 2” 

หรือ“คนเหล็ก 2 ท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศการต่อสูแ้ละการ

ไล่ล่าที่เรา้ใจ แลว้สนกุสนานกับการขบัรถผาดโผนเหมือนจริง

ในการเล่น Simulator” ของฉากภาพยนตร์เร่ือง Back To The 

Future สนุกสนานไปกับฮีโร่ขวัญใจชาวนิวยอร์ก ไอ้แมงมุม 

SPEIDER MAN ที่จ าลองฉากไลล่า่ไดอ้ย่างอลงัการ ”       



จากนัน้ขอน าท่านเดินทางเขา้ส ู่ใจกลางเมืองโอซากา้ 

ณ ยำ่นชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่ท่านไม่ควร

พลาดในการมาเยือนเมืองโอซากา้แห่งนี้ ที่เต็มไปดว้ย

ผูค้นที่ออกมาจับจ่ายใชส้อย รา้นคา้ รา้นอาหารและ

เอนเตอรเ์ทนเมนทต์่างๆ มากมาย  น าท่านถ่ำยภำพ

ค ู่กบัสญัลกัษณแ์ห่งชินไซบำชิ ป้ำยกลูิโกะขนำด

ยกัษ ์ 

 

 ยำ่นชินไซบำชิ 

ค ่ำ  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย สเต็ก

เน้ือววัชัน้ดี เสิรฟ์แบบเทปันยำกิ  



 
 
ท่ีพกั  โรงแรม Hyatt Regency Hotel Osaka  



วนัท่ี3 
เชำ้ น าท่านเดินทางสู่ อำรำชิยำม่ำเที่ยว

ชมดอกซำกรุะบำนและรีบชมใบไม้แดง

หรือใบไมเ้ปล่ียนสี สถานที่ที่ไดรั้บความ

นิยมอีกที่หนึ่งเมื่อมาถึงเมืองนี้ก็คือ วดัป่ำ

ไผ่เทนริวจิ  เป็นวัดที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็น

อันดบั 1 จาก 5 อันดบัสงูสดุของวัดเซนและ

ยังไดถ้กูบันทึกเป็นมรกดโลก จดุท่องเที่ยวที่

สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้ง ของ

ส ะ พ ำ น  Togetsukyo ซึ่ ง เ ป็ น เ ห มื อ น

สญัลักษณ์อาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใชข้า้ม

แมน่ า้สายใหญ่ของเมอืง  

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บริการท่านดว้ย เซ็ตเมนหูมอ้ไฟสไตลญ่ี์ปุ่ น 

อาหารขึน้ชือ่ของเมืองเกยีวโต 



ตัง้อยู่ในเมอืงนาโงย่า โดยบนยอดปราสาทนัน้มรีปูสลกัปลาหัวเสอืทองค าอยู่หนึง่คู่ ซึ่งเรียกว่าคิง ชะจ ิอันเป็น

เคร่ืองรางส าหรับป้องกนัอัคคีภยั และเป็นสญัลกัษณข์องอ านาจขนุนางศักดนิา ตอ่มาในชว่งสงครามโลกคร้ังที่สอง 

ปราสาทแห่งนีไ้ดถ้กูเพลงิไหมจ้ากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสมัพันธมติร ท าใหส้ิง่ของและเคร่ืองตกแตง่ตา่ง ๆ ในปราสาท

เสยีหายเป็นสว่นใหญ่ จงึไดม้กีารบรูณะขึน้มาใหมแ่ละแลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2502 ใหเ้ป็นปราสาทคอนกรีตสมยัใหม ่

 
 

ปรำ 

สำท 

นำ 

โง 

ยำ่ 



ยำ่นซำคำเอะ น าท่านเดินทางสู่ “ยำ่นซำคำเอะ” ซ่ึงเป็นย่านชอ้ปป้ิง

และแหล่งบันเทิง จะมีสินคา้แบรนดเ์นมจากทัว่ทกุมมุ

โลกมาวางขายที่ถนนสายนี้ นอกจากนัน้ยงัมี 

หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดบั

ซ่ึงมีใหท้กุท่านไดเ้ลือกอย่างมากมาย 

ท่ีพกัโรงแรม The Westin Nagoya Castle Hotel 



วนัท่ี 4 
เชำ้ น าท่านเดนิทางสู ่เนินเขำนิฮอนไดระคณุจะพบ

กบัพื้นที่ไร่ชาเขยีวกวา้งใหญ่ สามารถชมบรรยากาศ

อันงดงามของภเูขาไฟฟูจ ิและทะเลพรอ้มๆ กนั 

จากนั้นน าท่ านสู่  ภ เูขำไฟฟู จิ  มรดกโลกทำง

วฒันธรรมแห่งใหม่  สญัลกัษณข์องแดนอาทิตย์อทุัย

แห่งนี้ และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สดุใน

โลกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหิมะปกคลมุบนยอดเขาตลอดทั้งปี 

น าท่านขึน้สมัผสับรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกลช้ิดที่ 

“สถานทีี่ 5 บนระดบัความสงูท่ี 2,500 

 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บริการท่านดว้ยเซ็ตเมนหูม ูหรือเนื้อย่างหินภเูขา

ไฟแสนอร่อย 



 
 

ทะเลสำบอะชิโนะโกะหรอืทะเลสำบฮำโกเนะ 

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสำบอะชิโนะโกะหรือทะเลสำบฮำโกเนะเป็นทะเลสาบอันเงียบสงบอันมี

ภมูิทศันส์วยงาม เพราะรายลอ้มไปดว้ยภเูขาแลป่าไมอ้ันอดุมสมบรูณ ์มีลกัษณะเป็นทะเลสาบ

ปล่องภเูขาไฟ ใหท้่านไดล้่องเรือที่มีลกัษณะคลา้ยเรอืโจรสลดัเพ่ือชมทิวทศันข์องภเูขาไฟฟูจิที่

งดงามในระยะไกล ซ่ึงจดุที่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนที่สดุคือจดุที่อยู่บริเวณใกล้ๆ  กบัประตศูาล

เจา้ฮาโกเนะสีแดงสดที่จมน า้อยู่ 



 
 

ท่ีพกัโรงแรม The Prince Hakone Lake Ashinoko Hotel 

 ** ท่านสามารถลงอาบน า้แร่ “ออนเซน” จากธรรมชาตเิพื่อสขุภาพ หลงัจากเหน็ดเหนือ่ย

จากการเดินทางมาทัง้วัน ** 



วนัท่ี5 
 

โตเกียว ดิสนียแ์ลนด ์

เชำ้  น าท่านเดินทางสู่ “โตเกียว ดิสนียแ์ลนด”์ 

ดินแดนหรรษาส าหรับคนทกุเพศทกุวัย ท่านสมัผสักบั

ความอลงัการจากจินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากบั

ดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเตน้กบัการ

ล่องเรือผจญภยัผ่านเหล่า “โจรสลดั” ที่แสนนา่กลวัใน 

“Pirates of the Caribbean”  สนกุสนานกับการนัง่เรือ

บกุป่าที่ “Jungle Cruise” ท่านจะไดพ้บกบัเหล่าสตัวป่์า

นานาชนดิ แลว้พักผ่อนอิริยาบถดว้ยการนัง่ “รถไฟ” 

ชมความหลากหลายภายในดีสนยีแ์ลนด ์ ต่อดว้ยการ

สนกุเรา้ใจที่ “Big Thunder Mountain” นัง่รถไฟขน

ถ่านตลยุความมนัสใ์นเหมืองแร่โบราณ  



เท่ียง ตื่นเตน้สะพรึงกลัวที่ “ปรำสำทผีสิง” (Hunted Mansion) ที่เป็นที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเร่ืองดังแห่งปี  แลว้

สนกุสนานต่อกับ “Splash Mountain” ที่ทา้ทายความกลา้, แลว้สนกุกับเคร่ืองเล่นมากมายที่รอใหท้่านไดเ้ขา้ไปทา้ทายกัน 

 ชม “ขบวนพาเหรด” จากเหล่าการ์ตนูดังมากมาย อาทิ มิกกี้เมา้ส์, มินนี่เมา้ส,์ โดนลัดักส ์เป็นตน้อิสระใหท้่านไดส้นกุสนาน

เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นอีกมากมายต่อตามอัธยาศัย 

ปรำสำทผีสิง  



ชนิจกู ุ
 

จากนัน้น าท่านเดินทางส ู่ช่วงเวลำท่ี

ท่ำนรอคอย! สมัผสับรรยากาศ

ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของญี่ปุ่นที่ท่านจะ

ไดเ้พลิดเพลินกบัการจับจ่ายสินคา้

ถกูตาถกูใจ ถกูเงนิในกระเป๋า ชินจกู ุ

ย่านชอ้ปป้ิงที่มีความเจริญอันดบั

หนึง่ของโตเกียว ปัจจบุันถกูขนาน

นามว่า ศนูยก์ลำงท่ีสองแห่งนคร 



ค ่ำ  บริการอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร . บริการท่านดว้ย “เซ็ตขำปยูกัษ”์ ที่รา้น “คะนิโดระค”ุ (Kani Doraku) รา้นขายปู

ยักษท์ี่ดงัของญี่ปุ่น ที่รายการ “ทีวีแชมป์เป้ียน” ไมพ่ลาดท่ีจะมาประกาศความอร่อยใหไ้ปลองทานกนั เสริฟ์ท่านดว้ย “ขาปู

ยักษ”์ ที่น ามาปรงุในรปูแบบตา่งๆ ใหท้่านไดอ่ิ้มหน าส าราญกนั 

  

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางขา้สะพำนเรนโบวบ์รดิจส์ ู ่โอไดบะ เมอืงใหม่

ที่สรา้งขึน้จากการถมทะเลในอ่าวโตเกยีว แหลง่ท่องเท่ียวยอดนยิม

แห่งใหมข่องชาวโตเกยีว ผา่นชม สถานโีทรทัศนฟู์จทีีวี ที่มเีครือขา่ย

มากมายครอบคลมุทัว่ประเทศแลว้ 

 



ท่ีพกัโรงแรม Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel 



วนัท่ี 6  
 

เชำ้  น าท่านสู่ พำเล็ตทำวน ์แหล่งรวมความ

ทนัสมยัในย่านนี้ ใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจกบั เมกา้เว็บ

บายโตโยตา้ โลกแห่งยานยนตท์ี่จัดแสดงรถยนตโ์ต

โยตา้ตัง้แต่ช่วงทศวรรษที่ 50 ถึง 70 รวมถึง

รถยนตร์ ุ่นปัจจบุัน และรถยนตต์น้แบบแห่งอนาคต 

นอกจากนัน้ท่านยังจะไดม้ีโอกาสนัง่รถไฟฟ้าซ่ึงไม่

ตอ้งมีคนขบัอีกดว้ย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ยเซ็ตเมน ูLobster 

พำเล็ตทำวน ์ 



 
 

หลงัอำหำรกลำงวนั น ำท่ำนเดินทำงส ู่สนำมบิน 

17.30  ออกเดินทำงจำกสนำมนำรติะ  

โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบิน 

TG677 

 

22.30  ถึงสนำมบินสวุรรณภมูิ กรงุเทพ  

โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิร ู้

ลืม 


