
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17326  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 %” 

 



 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
25 – 29 มกรำคม 2563 (หยุดวนัตรุษจีน) 

42,900.- 08 – 12 กมุภำพนัธ์ 2563 (หยุดวนัมำฆบูชำ) 
 

 

 

 

      

คอนเฟิร์มเดนิทาง 
15 ท่าน 

ไม่บังคบัทปิ 
ไกด์ / คนขับรถ 

ม ีWIFI บนรถบัส 

ตลอดการเดนิทาง 
มนี า้ด่ืม 1 ขวด 

บริการทุกวนั 

ประกนัอุบัตเิหต ุ รสบัส + โรงแรม 
มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ– สนามบินเซนแทร์ 
( 00.05 – 07.30 )   ✈ 

 

2 
นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดตีจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจ ิ– งานแสดง
ไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

-   

OKADA RYOKAN 
WARAKUTEI HOTEL 

OR SIMILAR  

3 
ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกโุจฮาจมิงั – 
นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

  - 

VESSEL HOTEL 
CAMPANA NAGOYA 
OR SIMILAR 

4 
นาโกย่า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – 
ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

  - 
OSAKA DAIICHI HOTEL 
OR SIMILAR 

5 
โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงริงคุ เอำท์เลต็ – สนามบินคนัไซ 
– สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 ) 

 - ✈ 
 



วนัทีห่นึ่ง กรุงเทพ ฯ สนำมบินสุวรรณภูม ิ– สนำมบินเซนแทร์ ( 00.05 – 07.30 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C 

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง 

ดงันั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดตีจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจ ิ– งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 

0005 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 644 

(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0730 ถึงสนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

   

น าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองท่ีถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ท่ีอาบดว้ยจิต
วิญญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยุคสมยัเกียวโตและเอโดะ  พร้อมทั้ งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพื่อน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวน
ผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครอง

http://bit.ly/2NMk5YE


ของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีท่ีแลว้ ... ท่านจะไดช้มถึง “ห้องท างาน” /  “ห้องพัก
ผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจ”ิ ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่น มีอายกุวา่ 300 ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ เป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ... ในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูใหเ้ป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า
แก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น โดยตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือก
ชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (1) 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “จังหวัดกิฟุ” สถานท่ีท่ีท าให้คุณรู้สึกเหมือนไดเ้ดินทางยอ้นเวลาไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่นในอดีต และมีธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ ถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและแม่น ้ า เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวา
โกะ” ชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์กสัโซ-สึคุริ เป็นสไตลญ่ี์ปุ่นดั้งเดิมแท ้ๆ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูก
สร้างข้ึนเพ่ือต่อสู้กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก โดยหมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่ง
เป็น “มรดกโลก” จากองคก์าร “ยูเนสโก้”  ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 มีอายเุก่าแก่กวา่ 250 ปี ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ดว้ยเสน่ห์และความสวยงามของตวับา้นหลงัคามุงฟางท่ีโดนปกคลุมดว้ยหิมะขาวโพลน
หนาถึง 2-4 เมตร ในช่วงฤดูหนาว ให้ความรู้สึกราวกบัหมู่บา้นในเทพนิยาย ซ่ึงมีความสวยงามอย่างมาก ... ให้ท่าน
เพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชมความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยหิมะแห่งน้ี … และเม่ือถึงหนา้
หนาว เทศกาลท่ีอยู่คู่กบัท่ีน้ีและนักท่องเท่ียวจะพลาดไม่ไดเ้ลยนั้นก็คือ “Shirakawago Light Up 2020” (จัดขึ้น
ช่วงเวลา 17.30 – 19.30 น.) ความอลงัการท่ีสุด ดงัท่ีสุด ในปีหนา้นั้น Light Up จะจดัทั้งหมด 6 วนั เป็นเทศกาลแสดงไฟ
หมู่บา้นชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหิมะสีขาวโพลน ใหท่้านไดส้มัผสัความสวยงามดว้ยตาของตนเอง 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (2) 

ทีพ่กั : OKADA RYOKAN WARAKUTEI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิ เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่ในสไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ืองโรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 



 
 

วนัทีส่ำม ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกโุจฮาจมิงั – นาโกย่า – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “TAKASU SNOW PARK” สโนว ์รีสอร์ทในกิฟ ุมีความสวยงามของธรรมชาติ ความกวา้งขวางของ
ลานสกีท่ีมีหิมะอนัขาวโพลนตกทบัถมกนัอยา่งพอดี ท าใหเ้หมาะแก่การเล่นสกีเป็นอยา่งยิง่ และสามารถเลือกระดบัการ
เล่นสกีท่ีช่ืนชอบไดอี้กดว้ย นอกจากน้ียงัมีลานสกีส าหรับเด็ก ท่ีเป็นสายสะพานเคล่ือนท่ีและเป็นหน่ึงในเส้นทางท่ียาว
ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่นภาคตะวนัตกท่ีสามารถสนุกไดทุ้กคน...อิสระใหท่้านเพลิดเพลินกบัประสบการณ์ใหม่กบักิจกรรม
ต่าง ๆ อีกมากมาย ดว้ยกิจกรรมกลางแจง้ ท่ามกลางหิมะละลานตาและสนุกสนานไปกบัการเล่นสกีท่ามกลางบรรยากาศ
แบบธรรมชาติท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและหิมะอนัขาวโพลน กบักิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนลานสกี อาทิ กระดาน
เล่ือนหิมะ สโนวโ์มบิล สกี สโนวบ์อร์ด (มใีห้บริการเฉพาะ Slade หรือ Tube เท่านั้น / หากท่านใดสนใจจะลองเล่นสกีก็
สามารถเช่าชุดและอุปกรณ์ได้ ราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์สก ีครูฝึกสอน และกจิกรรมต่าง ๆ ภายในลานสก)ี 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (4) 



   

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านสมัผสัเสน่ห์ของเมือง “กโุจฮาจมิงั” เมืองท่ียงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาทท่ี
เตม็ไปดว้ยกล่ินอายวฒันธรรมแบบญ่ีปุ่น ทั้งบา้นเมืองมีแบบยอ้นยคุในอดีตเรียงรายอยู ่ และนอกจากน้ี เป็นเมืองท่ีมีราง
น ้ าจ านวนมากจนถูกเรียกวา่เป็น “เมืองแห่งสายน ้า” ซ่ึงจะไดย้ินเสียงน ้ าไหลสะทอ้นไปทัว่ทั้งตวัเมืองดว้ยบรรยากาศท่ี
ท าใหห้วนนึกถึงอดีตนั้น ท าใหท้ั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งน้ีก็จะสามารถสัมผสั
บรรยากาศราวกบัยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแน่นอน และเมืองกโุจยงัเป็นผูผ้ลิตแบบจ าลองอาหารชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่น 
ซ่ึงท าดว้ยข้ีผึ้ง ออกมาคลา้ยอาหารจริงดูน่ารับประทาน  และอาหารจ าลองน้ียงัเป็นของท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ีอีกดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนยก์ลางทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการเมืองของบริเวณภาคกลาง มี
อุตสาหกรรมส าคญัทางดา้นส่ิงทอ รถยนต์ รวมทั้งเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางดา้นประวติัศาสตร์และย่านการคา้
ทันสมัย เมืองท่ีตั้ งอยู่ในจังหวดั “ไอจิ” จังหวดัท่ีมีมูลค่าการส่งสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตอันดับหน่ึงในญ่ีปุ่น 
ศูนยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองในดา้นการประดิษฐ์ส่ิงของมาแต่อดีต ดงันั้นจึงมีอุตสาหกรรมหลากหลายสาขากระจุกตวั
กนัอยูใ่นจงัหวดัไอจิ ตั้งแต่อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เช่น เคร่ืองป้ันดินเผา ส่ิงทอ อุตสาหกรรมแนวหนา้ เช่น ยานยนต ์

เพื่อน าท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้ แบรนด์เนมจากทัว่ทุกมุม
โลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีหา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีใหทุ้กท่านไดเ้ลือกอยา่งมากมาย 
...นอกจากน้ียงัมีจุดชมววิท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของนาโกยา่ 
(ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน/ท่าน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ
สินคา้ตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : VESSEL HOTEL CAMPANA NAGOYA หรือเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ี่ นาโกย่า – เกยีวโต – วดัคโิยมสึิ – ศำลเจ้ำฟูชิม ิอนิำริ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) 

 

น าท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งท่ี 2 ของญ่ีปุ่นท่ีเคยรุ่งโรจน์มากวา่ 1,000 ปี ... เพ่ือน าท่านเดินทางสู่  
“วดัคโิยมสึิ” วดัท่ีสร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง แลว้น าท่านกราบขอพรพระเพ่ือความเป็น
สิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิท่ี “น ้า 3 สาย” ท่ีเช่ือกนัว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็นสิริมงคลในดา้น



“ความร ่ารวย, ความมช่ืีอเสียง และ มสุีขภาพด”ีในช่วงฤดูหนาวท่านจะไดเ้ห็นภาพท่ีสวยงามของหิมะ ซ่ึงติดปกคลุมอยู่
ตามก่ิงก้านของต้นไม้และหลังคาของระเบียงใหญ่ ช่างเป็นบรรยากาศสวยงามท่ีน่าประทับใจ อิสระให้ท่านได้
บนัทึกภาพความงามของทิวทศัน์ 

  จากนั้นน าท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ศาลเจา้ท่ีสร้างข้ึนเพ่ืออุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว ตามความเช่ือของคน
ญ่ีปุ่น ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายท่ีเช่ือกนัวา่คือผูรั้บใชข้องเทพเจา้แห่งขา้วในสมยันั้น และศาล
เจา้แห่งน้ียงัเป็นท่ีข้ึนช่ือของประตูโทริ ท่ีเรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินาริซนัท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (6) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทโอซำก้ำ” (ดา้นนอก) เป็นหน่ึงในแลนด์มาร์คส าคญัของเมืองโอซากา้ 
หอคอยปราสาทจะมีอยูด่ว้ยกนัทั้งหมด 8 ชั้น ตวัปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินคอนกรีต, คูน ้ า และสวนนิชิโนมารุ 
ซ่ึงตั้งอยู่ทางป้อมตะวนัตก มีตน้ซากุระกว่า 600 ตน้ ในช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระท่ีโด่งดงั เพราะฉาก
ดา้นหลงัของสวนแห่งน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ท่ีสวยวามเป็นอยา่งยิง่ ใหท่้านเก็บภาพความงดงามของปราสาท
โอซากา้ อิสระตามอธัยาศยั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้ ท่านจะไดพ้บกบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง และร้านบูติค
หรูหราและต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้มากมายในห้างสรรพสินคา้
ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารข้ึนซ้ือของเมือง
โอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บนตึกบ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองส าอาง 
ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 เยน ฯลฯ นอกจากน้ีใหท่้านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุ
ลิโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

ทีพ่กั : OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห้่ำ โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปป้ิงริงคุ เอำท์เลต็ – สนามบินคนัไซ – สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพ ฯ ( 17.25 – 22.00 ) 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ  ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7) 

 

น าท่านเดินทางสู่ “ตลาดคุโรมง” เป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่มากท่ีสุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซากา้ไดรั้บสมญานาม  
วา่เป็น“ครัวของโอซาก้า” บรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร ทั้งสองขา้งทางจะ
เต็มไปดว้ยร้านคา้ต่างๆกว่า 160 ร้านคา้ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทานมีของกินเล่นและอาหารพ้ืนเมืองมากมาย
หลายชนิดให้ไดชิ้มกนัในตลาดคุโรมงจะเป็นของสดโดยเฉพาะอาหารทะเลเน้ือและ ผกัต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายใน
ตลาด   จึงเนน้ขายอาหารทะเลกนัทั้งแบบสดๆเช่นซาชิมิซูชิและหอยนางรมและแบบปรุงสุกเช่นปลาไหลยา่งปลาหมึก
ยา่ง    ,หอยเชลยา่ง , กุง้เทมปุระ เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะเป็นพวกผลไมต้่างๆ ตามฤดูกาลของญ่ีปุ่นท่ีควรค่าแก่การลอง         
อยา่งมาก เช่น แอปเป้ิล มะเขือเชอร่ีสตอเบอร่ี เมล่อน กีวี และลูกแพร ซ่ึงราคามกัจะถูกกวา่และหอมหวานกวา่บา้นเรา 
ใหท้างไดเ้ลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านเลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้ำเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นใกลก้บัสนามบิน
คันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ 
เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์
ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, 
Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้
แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, 
Hakka Kids, Miki House และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อาหารม้ือค า่อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ *** 
 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า”  

   1725  เดนิทางจากสนามบินคนัไซ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 673 

   2200  ถึง สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 

 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 
 

อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 42,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)              ท่านละ 38,900.- บาท 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 32,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                       ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                        ท่านละ 15,000.- บาท 

 

 

***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง  

และรบกวนส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 30 วนันะคะ*** 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป - กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
2. ค่าท่ีพกั  ห้องละ 2 ท่ำน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ  1,000,000.- บำท  

(หำกอำยุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง 50%) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกำศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

เง่ือนไขการช าระเงนิ  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท    
 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 



 

กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่ 

กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ 
ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีา และฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัท่ีทางบริษทั ฯ ไดด้ าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ 
ถา้วซ่ีาไม่ผา่น ทางบริษทั ฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะข้ึนอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินใน 
แต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้
ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

หมำยเหตุ 
 

1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอบุติัเหต,ุ การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืน ๆ โดยทางบริษทั ฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่าง ๆ ทางบริษทั ฯ สามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบินและ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และอุบติัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แตท่างบริษทัจะพยายามจดัใหส้มาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่  LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกวา่ปกติ 
ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 

8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นหอ้งพกัมีขนาดค่อนขา้งเลก็ เรียนแนะน าวา่ใหจ้องหอ้งพกัส าหรับ 2-3 คน / หอ้ง หากท่านจองหอ้ง
แบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 



9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง ถนน
ค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่  6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทั ฯ แลว้ ทางบริษทั ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่ำนข้อควำมให้ถีถ้่วนก่อนกำรจองทัวร์ทุกคร้ังเพ่ือประโยชน์แก่ตวัท่ำนเอง... 
 



 


