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 JAPAN SKI KANSAI WOW  
6 วนั 3 คืน 

 สายการบินไทย BY TG 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง                17-22 มกรำคม 2563 
 31 มกรำคม-5 กมุภำพนัธ์ 2563 
 6-11 / 14-19 กมุภำพนัธ์ 2563 
 28 กมุภำพนัธ์ – 4 มีนำคม 2563 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมท่องเทีย่ว 
อำหำร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่ำ เช้ำ เทีย่ง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ - - -  

2 สนำมบินคันไซ –เกยีวโต – ปรำสำททองคินคะคุจิ –  
ศำลเจ้ำคิฟุเนะ จินจะ – วดัคิโยมิสึ -อำมำโนะฮำชิดำเตะ 

-   AMANOHASHIDATE 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

3 น่ังเคเบิล้ ชมววิ อำมำโนะฮำชิดำเตะ – โกเบ – ภูเขำร็อคโกะ (เล่นสก)ี – 
คิตำโนะ – อนุสรณ์ระลกึแผ่นดินไหวโกเบ -  ฮำร์เบอร์แลนด์ –  
โอซำก้ำ – ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

   OSAKA DAIICHI 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

4  อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั (น่ังรถไฟ ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

 - - OSAKA DAIICHI 
HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

5 โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ชมด้ำนนอก) – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
แจ๊สดรีมเอ้ำท์เลท็ – นำบะนำโนะซำโตะ – สนำมบินนำโกย่ำ 

 - - - 

6  กรุงเทพฯ - - - - 



 21.00 น.          กรุ๊ปทวัร์พร้อมกนัทีท่่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ  
  ช้ัน 4 แถว C เคำน์เตอร์สำยกำรบินไทย 

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

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับดูแลดา้นเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง  
 23.59 น.          เหิรฟ้ำสู่ประเทศญีปุ่่นโดย สำยกำรบินไทย เทีย่วบินที ่TG 622 
 

 

07.30 น.   เดินทางถึง สนำมบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น  
น าท่านผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
น าท่านเดินทางสู่ เส้นทางแห่งมรดกโลกเมืองเก่ำเกยีวโต วา่กนัวา่ผูใ้ดท่ีมาเยอืนแดนอาทิตย์
อุทยั  แลว้ไม่ไดม้าเยอืนเมืองเก่าของญ่ีปุ่นถือวา่มาไม่ถึงญ่ีปุ่น ท่ีน่ีเป็นเมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษ์
ความสวยงามดา้นธรรมชาติ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่อนัเล่ืองช่ืออยา่งน่าท่ึง ช่วงเดือนตุลาคม 
ท่ีน่ีเหมือนถูกเสกใหเ้ป็นเมืองในฝัน สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยใบไมห้ลากสีสันทั้งเขียว แดง 
น ้าตาล ส้ม เป็นตน้ บรรยากาศเช่นน้ีท่านจะสัมผสัไดใ้นเดือนท่ีเป็นฤดูใบไมร่้วงเท่านั้น ซ่ึง
หน่ึงปีมีเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีมรดกโลกหลายแห่งใหช่ื้นชมความงดงาม  

วนัแรกของกำรเดินทำง กรุงเทพฯ – สนำมบินคันไซ - - - 

วนัทีส่อง สนำมบินคันไซ –เกยีวโต – ปรำสำททองคินคะคุจิ –  
ศำลเจ้ำคิฟุเนะ จินจะ – วดัคิโยมิสึ -อำมำโนะฮำชิดำเตะ 

- เทีย่ง ค ่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE


น าท่านเดินทางสู่ ปรำสำททองคินคะคุจิ มีอีกช่ือหน่ึงวา่ โรกุอนจิ สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1940 น า
ท่านชมบา้นพกัตากอากาศของโชกุ  น “อาชิคะงะ โยชิมิสึ” ซ่ึงเป็นสมบติัของขา้ราชส านกัช่ือ
ไชอนจิ คินทซึเนะตกทอดมา เป็นบา้นพกัท่ีเป็นปราสาททองทั้งหลงัตั้งอยูก่ลางน ้า ความ
งดงามสีทองสะทอ้นลงผนืน ้ า ราวสะทอ้นออกมาจากกระจก ปราสาทแห่งน้ีไดรั้บการยกยอ่ง
จากนกัประวติัศาสตร์ชาวองักฤษวา่สร้างไดอ้ยา่งกลมกลืน ประณีตสวยงามไดส้ัดส่วนเป็น
ท่ีสุด 

 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
 ศำลเจ้ำคิฟุเนะ จินจะ  ศำลเจ้ำแห่งสำยน ้ำ ศาลเจา้แห่งน้ีโด่ดเด่นดว้ยทางเดินอนัเป็นเอกลกัษณ์
อยา่งบนัไดหินและโคมไฟสีแดงนบัสิบท่ีเรียงรายตลอดแนว นอกจากท่ีน่ีจะดงัเร่ืองเสริมดวง
เน้ือคู่แลว้ ท่ีน่ียงัมีทิวทศัน์อลงัการในทุกฤดูอีกดว้ย ทั้งฤดูใบไมผ้ลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไมร่้วง, ฤดู
หนาว ไม่วา่ช่วงไหนๆ ก็สง่างามตราตรึงใจผูม้าเยือน สวยตลอดปี งานเปิดไฟไลทอ์พัฤดูหนาว 
ในช่วงปีใหม่ - ปลายกุมภาพนัธ์ จะถูกเปิดในวนัท่ี "มีหิมะ" เท่านั้น! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่แหล่งท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีมีช่ือเสียงและมีความศกัด์ิสิทธ์ิ  วดัคิโยมิสึ หรือ วดั
น ้าใส ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า ให ้ ท่านไดด่ื้มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิสามสายท่ีไหลมาจาก
เทือกเขา ซ่ึงน ้าแต่ละสายมีความหมายแตกต่างกนัคือ น ้าทางขวามือด่ืมแลว้จะท าใหมี้
สติปัญญาเฉลียวฉลาด สายกลางด่ืมแลว้จะท าใหชี้วติมีความร ่ ารวย มัง่คัง่ และน ้าทางซ้ายมือท า
ใหอ้ายยุนืยาว สุขภาพแขง็แรง  

 
น ำท่ำนสู่ทีพ่กั โรงแรม  AMANOHASHIDATE  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนอำบน ำ้แร่สปำรีสอร์ทสไตล์ญีปุ่่นแท้ๆทีเ่รียกว่ำ“ออนเซ็น”เพ่ือสุขภำพและผวิพรรณทีด่ี 

 



 
 

เช้ำ             รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

  น าท่านเดินทางนั่งเคเบิ้ล สู่ อำมำโนะฮำชิดำเตะ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า สะพานสู่สรวงสวรรค ์
(bridge in heaven) เน่ืองจากเป็นจุดชมวิวท่ีติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
มองเห็นอ่าวมิยาสึ ยาวกวา่ 3 กิโลเมตร ท่ีมี ลกัษณะเป็นสันทรายคดเค้ียวเช่ือมต่อกนั ส่วนมุมท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุด คือบริเวณจุดชมววิของภูเขาทั้ง 2 ฝ่ัง ซ่ึงไดรั้บการยอมรับมานานหลายศตวรรษ
วา่เป็นจุดท่ีสวยท่ีสุด จุดชมวิวท่ีติดอนัดบัสวยท่ีสุด 1 ใน 3 ของประเทศญ่ีปุ่น สะพานน้ีมีความ
ยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตร ภูมิประเทศท่ีหาพบไดย้าก คือ มีตน้สนขนาดเล็กใหญ่ราว 8,000 ตน้
ข้ึนอยู่เรียงราย ลกัษณะทางธรรมชาติท่ีใช้เวลาสร้างหลายพนัปีแห่งน้ีเป็นความมหัศจรรยข์อง
ธรรมชาติท่ีควรค่าแก่การช่ืนชม ดว้ยทิวสนริมหาดทรายตดัผา่นอ่าวมิยาซึบนคาบสมุทรทงัโกะ
ทางตอนเหนือของเกียวโต 

วนัทีส่ำม น่ังเคเบิล้ ชมววิ อำมำโนะฮำชิดำเตะ – โกเบ – ภูเขำร็อคโกะ (เล่นสก)ี – 
คิตำโนะ – อนุสรณ์ระลกึแผ่นดินไหวโกเบ - ฮำร์เบอร์แลนด์ – โอซำก้ำ –  

ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 

เช้ำ เทีย่ง เยน็ 



 เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
  เมืองโกเบ น าท่าน สนุกกบักจิกรรมลำนสก ีณ ยอดเขำร็อคโคใหท้่านไดส้นุกกบักิจกรรมฤดูหนาว

มากมายให้ท่านไดส้นุกกนัแบบเต็มอ่ิม อาทิ กระดานเล่ือน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ และ
กิจกรรมณลานสกีอีกมกมาย 

  (หมำยเหตุ.. ค่ำกจิกรรมทุกชนิดทีล่ำนสก ี ไม่รวมอยู่ในค่ำทวัร์) 
 

น าท่านเดินทางต่อไปยงั คิตะโนะโจ ยา่นท่ีเคยเป็นท่ีพ  านกัของพอ่คา้ต่างชาติผูข้ยบัขยายโยกยา้ย
มาจากชุมชนแม่ ในละแวกท่าเรือในช่วงเร่ิมตน้ศตวรรษท่ี 20 สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเขตน้ีจึงมี
อิทธิพลของทั้งยโุรปและอเมริกาปะปนกนั อิสระใหท้่านไดช้มความงามในแบบตะวนัตกท่ี
ผสมผสานความเป็นญ่ีปุ่นไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ตลอดสองขา้งทางมีร้านคา้เล็ก ๆ ขายเส้ือผา้ และ
เคร่ืองประดบัน่ารักมากมายใหคุ้ณไดแ้วะเวยีนเขา้ – ออก หรือจะนัง่จิบชาทานขนมในร้านคาเฟ่
เก๋ ๆ มองผูค้นท่ีสัญจรไปมาก็ไดบ้รรยากาศเพลิดเพลินใจไปอีกแบบหน่ึง 
 
น าท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ระลกึแผ่นดินไหวโกเบ จดัแสดงพื้นท่ีริมอ่าวท่ีไดรั้บความเสียหายจาก 
แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในโกเบเม่ือปี ค.ศ. 1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลงั ทั้งเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน และการบูรณะซ่อมแซมใหก้ลบัเป็นเมืองท่ีสวยงามอยา่งทุกวนัน้ี 
 
ฮำร์เบอร์แลนด์ เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงและแหล่งรวมความบนัเทิงซ่ึงตั้งอยู่ริมน ้ า เป็นแหล่งรวบรวม
คาเฟ่ และเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่แห่งหน่ึงของโกเบ 

   โกเบ พอร์ต ทำวเวอร์ น าท่านเก็บภาพความงดงามของวิวทิวทศัน์บรรยากาศของ     โกเบ 
พอร์ต ทาวเวอร์ (ดา้นล่าง) ซ่ึงสร้างข้ึนในปี 1963 มีความสูง 108 เมตร... ให้ทุกท่านอิสระกบั
การถ่ายภาพตามอธัยาศยั  

 
  น ำท่ำนสู่เมืองโอซำก้ำ 

จากนั้นท่านจะไดส้นุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงย่ำนชินไซบำชิ  ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้อยา่งจุใจ 
อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองหนงั กลอ้งดิจิตอล นาฬิกาแบรดเ์นม  และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ในยา่น
ชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ ซ่ึงญ่ีปุ่นมีสินคา้ท่ีน่ารักมากมาย และสินคา้แบรด์
เนมจากทัว่ทุกมุมโลก 

ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร (ชำบู ชำบูบุฟเฟ่ขำปูไม่อั้น) 
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
 
 



  

 
เช้ำ          รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

 ไม่มีรถโค้ชตลอดวนั / เดินทำงโดยรถไฟตลอดวนั (ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 
 อสิระช้อปป้ิงในเมืองโอซำก้ำ  หรือ น ำท่ำนเดินทำงสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 

หำกท่ำนสนใจต้องกำร  เข้ำ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
จ่ำยเพิม่ ผู้ใหญ่ท่ำนละ 2,800 บำท / เด็ก 2-11 ปี ท่ำนละ 2,500 บำท 

***กรุณำแจ้งควำมประสงค์ก่อนกำร 

 
น าท่านสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ต่ืนเตน้ ระทึกขวญั และสนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นผจญภยั
ไปในดินแดนของหนงัดงัท่ีมช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน , เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค 
พาร์ค ฯลฯ โดยท่ีน่ีจะแบ่งเป็น 9 โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบดว้ยเคร่ืองเล่น เทอร์มิเน
เตอร์, สไปร์เดอร์แมน / 2.โซนฮอล์ลีวูด มีเคร่ืองเล่น ผจญภยักบัอีที, เซซามี สตรีท, เชรค 4D, 
Animation Celebration, Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก 
มีเคร่ืองเล่น Back to the Future,  แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิค พาร์ค / 5.โซนสนุปป้ี สตูดิโอ / 6. 
โซนลากูน มีเคร่ืองเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิล์ด / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบ
เคร่ืองเล่น จอว ์/ 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชวพ์บกบั Wicked of Oz และ Toto & 
Friends.. ให้ท่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงของท่ีระลึกท่ีมีให้ท่านเลือกซ้ือสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพ
ความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และ
สนุกสุดมนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั  

 เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั อสิระตำมอธัยำศัย 
  น าท่านเขา้โซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter  ท่ีสร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของ  

แฮร์ร่ี  พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผสับรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกบัการส ารวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮ
อกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและท่ีไม่ควรพลาดชิมคือ  
บตัเตอร์เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งน้ี (ไม่มีแอลกอฮอล์) 
และท่ีพลาดไม่ได้คือในโซนน้ีท่ีถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก คือโซน “Harry 

วนัทีส่ี่ อสิระช้อปป้ิง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
ไม่มีรถโค้ชบริกำรตลอดวนั (น่ังรถไฟ ค่ำรถไฟไม่รวมในค่ำทวัร์) 

เช้ำ - - 



Potter and the Forbidden Journey” ท่ีมีการสร้างดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการถ่ายภาพ 4K ท่ี
จะสร้างความต่ืนเตน้เร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกบัแฮร์ร่ีพอต
เตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านไดส้นุกสนานต่อกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความ
น่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักท่ีออกมาเดินโชวท์กัทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุด
มนัส์กบัเคร่ืองเล่นมากมายตามอธัยาศยั 

 ค ่ำ                 รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย   
น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กั โรงแรม OSAKA DAIICHI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

  

 
เช้ำ            รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  ปรำสำทโอซำก้ำ (ด้ำนนอก) ปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น สร้าง
โดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ โอบลอ้มดว้ยก าแพง
หินแกรนิตท่ีสร้างไดอ้ยา่งประณีต ภายในปราสาทมีพิพิธภณัฑแ์สดงท่ีมา และเก็บส่ิงส าคญัท่ี
เป็นประวติัความเป็นมาต่างๆ ไวม้ากมายใหท้่านเยีย่มชม ดา้นบนสุดของปราสาทท่านสามารถ
ชมววิความสวยงามของเมืองโอซากา้ไดด้ว้ย 
 

    น าท่านเดินทางสู่เมืองนำโกย่ำ 
น าท่านช้อปป้ิงดิวตีฟ้รี เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี สินคา้แบรนดด์งัของญ่ีปุ่น
มากมาย สินคา้ภายในร้านมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน ากวา่ 150 แบรนด ์ไม่วา่จะเป็นนาฬิกา 
เคร่ืองประดบั กระเป๋าและเคร่ืองส าอาง มากมายใหท้่านเลือกชอ้ปแบบเตม็อ่ิม จนไม่อยากเลิกช้
อปป้ิงกนัเลยทีเดียว 

 
 จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงซำคำเอะ เป็นยา่นธุรกิจการคา้ท่ีเป็นตวัแทนของเมืองนาโกยา่ โดยความ
เจริญในยา่นเมืองดาวน์ทาวน์จะขยายออกจากส่ีแยกซาคาเอะท่ีตดักบัถนนโอทซึ ในยา่นซาคาเอะ
น้ี ยงัมีหา้งสรรพสินคา้มทัซึซากะยะสาขานาโกยา่ ซ่ึงมีพื้นท่ีขายสินคา้กวา้งท่ีสุดในญ่ีปุ่นตั้งอยู ่ท่ี
หา้งสรรพสินคา้มทัซึซากายะ สาขานาโกยา่ ไม่เพียงแต่ท่านจะจบัจ่ายซ้ือของไดเ้ท่านั้น ยงัมี
บริเวณต่างๆใหบ้ริการ เช่น พิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีมีวางไปป์ออแกนไว ้ใหท้่านไดส้นุกสนานกบัช้
อปป้ิงมอลลห์รูหราในแบบฉบบันาโกยา่ อีกทั้งในบริเวณติดๆกนั ยงัมีศูนยพ์ลาซ่ามีเดียปาร์ค
ต่างๆ ตั้งแต่นาโกยา่ปารุโคะ ท่ีรวมแบรนดย์ีห่้อกวา่ 300 ร้าน จนถึงทวนิบิล 

วนัที่ห้ำ โอซำก้ำ – ปรำสำทโอซำก้ำ (ชมด้ำนนอก) – นำโกย่ำ – ช้อปป้ิงซำคำเอะ 
แจ๊สดรีมเอ้ำท์เลท็ – นำบะนำโนะซำโตะ – สนำมบินนำโกย่ำ 

เช้ำ - - 



นอกจากน้ี ส าหรับผูท่ี้อยากช้อปป้ิงมากกว่านั้น ขอแนะน าเมืองใต้ดิน (central park) ท่ี
เพียบพร้อมไปดว้ยร้านต่างๆ เช่น ร้านเส้ือผา้แฟชัน่， ร้านของใช้กระจุกกระจิก， ร้านซา
ลอนความงาม เป็นตน้ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแต่สถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรเทีย่ง อสิระตำมอธัยำศัย  
น าท่านสู่ มิตซุย เอ้ำทเล็ท พำร์ค แจ็ส ดรีม  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดวั
มากกวา่ 240 แห่ง เป็นเอาตเ์ล็ตมอลลท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ชอ้ปป้ิงแบรนดห์รูมากมายของ
ต่างประเทศและแบรนด์แฟชัน่ญ่ีปุ่นยอดนิยมต่างๆ ร้านคา้ทั้งหมดน าเสนอสินคา้ในราคาลด
พิเศษ และยงัมีหลายร้านท่ีใหบ้ริการแบบปลอดภาษี อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, 
Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, 
Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรูอยา่ง Tag Heuer, Agete, 
S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, 
Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 
และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 
น าท่านสู่ นะบะนะ โนะ ซำโตะ ในช่วงเวลาค ่าน าท่าน ชมกำรแสดงไฟ ในฤดูหนาวท่ีมีช่ือเสียง
ติดอนัดบัตน้ๆของประเทศญ่ีปุ่น การจดัแสดงไฟท่ีสวยงาม, อลงัการ, มีเอกลกัษณ์ และจ านวน
ไฟท่ีใชจ้ดัแสดงนั้นมากมายจนเป็นท่ีกล่าวขาน อีกทั้งการจดัแสดงไฟนั้น ยงัมีการปรับแต่งให้
สวยงามและแตกต่างกนัไปในแต่ละปี เช่น อุโมงคไ์ฟขนาดยาวประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงค์
สายรุ้งสีสดใส, อุโมงคไ์ฟสีทองท่ีเปรียบเสมือนอุโมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผอืก, อุโมงคไ์ฟสี
ชมพูท่ีเปรียบเสมือนอุโมงคแ์ห่งความรัก เป็นตน้ 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ อสิระตำมอธัยำศัย  
ได้เวลำเดินทำงสู่สนำมบินนำโกย่ำ 

 

     ถึงเวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนำมบินนำโกย่ำ 
    00.30 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
     05.10 น.            เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

 

วนัที่หก สนำมบินนำโกย่ำ – กรุงเทพฯ - - - 



 

อตัรำค่ำบริกำร      

วนัเดินทำง ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง 
พกัเดี่ยว 
เพิม่ 

ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบิน ลด 
ผู้ใหญ่ / เด็ก 

17-22 มกรำคม 2563 46,900 43,900 40,900 8,900 -14,000 

31 มกรำคม-5 กมุภำพนัธ์  46,900 43,900 40,900 8,900 -14,000 

6-11 กมุภำพนัธ์ 2563 46,900 43,900 40,900 8,900 -14,000 

14-19 กมุภำพนัธ์ 2563 46,900 43,900 40,900 8,900 -14,000 

28 กมุภำพนัธ์– 4 มนีำคม 46,900 43,900 40,900 8,900 -14,000 

รำคำเด็กทำรก อำยุ ต ำ่กว่ำ 2 ขวบ    รำคำ  9,000 บำท 
***หมำยเหตุ     กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป*** 

หำกมผู้ีเดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่ำใช้จ่ำยเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อตัรำนีร้วม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 รำคำนีร้วมภำษีน ำ้มัน ณ. วนัที ่18 ก.ย. 2562  และ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับภำษีน ำ้มันขึน้ หำกทำง

สำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพิ่มเติม โดยทำงบริษัท จะแจ้งให้ทรำบก่อนกำรออกตั๋วเคร่ืองบิน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น  
 ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. 
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการน าเท่ียวท่ีระบุเท่านั้น   
 ค่าโรงแรมห้องพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการท่ีระบุเท่านั้น     
 ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุเท่านั้น       



 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุเท่านั้น 
 บริการน ้าวนัละ 1 ขวด 
 บริการ WIFI ฟรีบนรถบสั 
 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

(หมายเหตุ...อาย ุ6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงิน 
ท่านละ  500,000 บาท ...)  

 
 

อตัรำนีไ้ม่รวม 
 

 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่น 
  ค่าท าหนงัสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต   
        ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีสั่งเพิ่มเติมจาก 
  รายการท่ีทางบริษทัฯ จดัให ้เป็นตน้   

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีน ้าหนกัเกินกวา่สายการบินก าหนด  
 ค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตส าหรับคนต่างดา้วท่ีกลบัเขา้ประเทศ 
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และค่ำภำษีหัก ณ ทีจ่่ำย 3% ซ่ึงต้องจ่ำยเพิม่จำกรำคำค่ำทวัร์ 

 

เง่ือนไขกำรช ำระเงนิ 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  20,000 บาท  
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ  
 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ 
 

**กรุณำพจิำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ และเง่ือนไขกำรยกเลิกทวัร์ของบริษัท ก่อนท่ำนท ำกำรจองทวัร์*** 
หำกท่ำนได้ท ำกำรจองทวัร์  ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนได้รับทรำบและยอมรับเง่ือนไขทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว 

 



 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั    หกัเงินมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-44 วนั   หกัค่ามดัจ าจ  านวนเตม็ทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี  หกัค่าใชจ่้าย 100% 
*** ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด*** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน  

 ในกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง
ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และกำรจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทาง
บริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกกำรเดินทำง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 
REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองโรงแรมทีพ่กั  
 เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 
(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
  กรณีมีงานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองสัมภำระ และค่ำพนักงำนยกกระเป๋ำ (Porter)  
    ส าหรับน ้ าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้ าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้ (ท่านตอ้ง
ช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
    ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  
   กรณีท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระใน
ส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 
   ทางบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร  
 



หมำยเหตุ.. (ส ำคัญมำก ผู้โดยสำรทีเ่ดินทำงต้องรับทรำบ และยนิยอม ก่อนกำรเดินทำง 
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร เหตุการณ์

ทางการเมือง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะดว้ยสาเหตุ
ใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้
เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั  
ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงให้บริการอยูเ่ป็นปกติ ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่ำใช้จ่ำย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน ในกรณีดงัน้ี 
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง ห้ามผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ  เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มเดินทาง  
** กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
** กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่น
ประเทศไทย 

              (ซ่ึงทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือบำงส่วนให้กบัท่ำน หำกเกดิเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
 
 

 
  

โปรดตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำน พำสปอร์ตต้องมอีำยุไม่น้อยกว่ำ 6 เดือนขึน้ไป  
ต้องครอบคลมุถึงวนัเดินทำงกลบัถึงประเทศไทย 

และเหลือหน้ำพำสปอร์ตส ำหรับประทบัตรำเข้ำออกประเทศ ไม่น้อยกว่ำ 2 หน้ำ 
หำกท่ำนไม่ตรวจสอบพำสปอร์ตของท่ำนล่วงหน้ำ และหำกเกดิปัญหำใดๆ ไม่ว่ำสำเหตุใดๆ กต็ำม  

ทำงบริษทัฯ ไม่รับผดิชอบในทุกๆ กรณี 
 
 
 
 



 


