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เที่ยวสุดคุ้มเจาะลึกสถานที่ทอ่งเที่ยวแบบเต็มอิ่ม 
ตื่นตาตื่นใจกับก าแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ 

ชมหมู่บ้านมรดกโลก แวะซื้อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจิ 
ชมชิบะซากุระนานาพันธุ์ปลูกกว่า 1,000 ต้น 

 เมนูชาบูชาบูญี่ปุ่น 
 เมนูเด็ด เมืองทาคา

ยาม่า 
 

17 – 22 เมษายน 2563 

      ราคา 54,900.- 
  

TG 640 BKK – NRT  22.30 – 06.20 
TG 673 KIX – BKK   17.35 – 21.25 
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20.30  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าท่ี 3 สายการ

บินไทย เคาทเ์ตอร ์D เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึน้เครือ่ง 

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

 

22.30  ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ กรงุโตเกียว โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 

 

DAY 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 

วันที่ รายการ อาหาร โรงแรม B L D 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ     
 

2 
สนามบินคันไซ – คาวาโกเอะ – ชมทุง่ดอกพิงค์มอส สวนฮิสึจิยามะ – คารูอิซาว่า 
เอาท์เลท – มัตสึโมโต ้   

- PREMIER CABIN MATSUMOTO 
หรือเทียบเท่า 

3 มัตสึโมโต ้– เจแปน แอลป์ – ทาคายาม่า 
   

HIDA HOTEL PLAZA TAKAYAMA 
หรือเทียบเท่า 

4 
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ซันมาชิซจูิ –  
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟ ุ    

HOTEL RESOL GIFU 
หรือเทียบเท่า 

5 
กิฟุ – วัดคิโยมิสึ – ล่องเรอืคลองโอคาซากิ – กิจกรรมชงชา –  
ช้อปปิ้งชินไซบาช ิ– โอซาก้า   

- CITY PLAZA OSAKA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

6 โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ  -   

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.20 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรณุาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านสู่ เมืองคาวาโกเอะ จุดเด่นของเมอืงคาวาโกเอะ คอื การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมแบบเก่าๆ 

ของญี่ปุ่ นเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหา้งรา้นหรอืบา้นเรอืน ซึง่ยงัคงกลิน่อายของความเป็นเมอืงเก่าเอาไว้

ไดอ้ยา่งด ีถงึกบัไดร้บัสมญานามว่าเป็น โคะเอโดะ “เมอืงเอโดะน้อย” ซึง่เมอืงเอโดะเป็นชื่อเก่าของ

โตเกยีวในปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชม หอนาฬิกา  ซึง่เป็น

สญัลกัษณ์ของเมอืงคาวาโกเอะ โดยใช้บอกเวลามากว่า 

350 ปีแลว้ ปัจจบุนัน้ีหอนาฬกิากย็งัคงตรีะฆงับอกเวลาวนั

ละ 4 ครัง้ ทุกเวลา 6 โมงเช้า เที่ยง บ่าย 3 โมง และ 6 

โมงเยน็ อสิระใหท้่านลิม้รสอาหารและของหวานอร่อยๆได้

ที ่ตรอกคาชยิะโยโคะโชะ ซึ่งเป็นตรอกที่มรีา้นขนมหวาน

ตัง้เรยีงรายกนัอย่างมากมาย โดยเฉพาะขนมจากมนัหวาน ของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ ทีน่ าไปท า

ขนมกินเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อเช่น อบกรอบ พายมนัหวาน มนัหวานทอดเคลือบน ้าตาล 

ไอศกรมีมนัหวาน และอกีมากมาย นอกจากจะมรีา้นขนมแลว้ยงัมขีองเล่นยอ้นยุคใหเ้ลอืกซือ้ไปเกบ็

ไวเ้ล่น หรอืเกบ็เป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

DAY 2 สนามบินคันไซ – คาวาโกเอะ – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส สวนฮิสึจิยามะ – คารูอิซาว่า เอาท์เลท – มัตสึโมโต้ 
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น าท่านเดินทางสู่  สวนทุ่ งดอกพิงค์มอส ฮิสึจิยามะ 

Hitsujiyama เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มทีุ่ง Shibazakura 

หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม Pink Moss ปลูกไวอ้ย่างสวยงามกว่า 

400,000 ต้นบนพื้นที่ 17,600 ตร.ม. สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ที่

เมอืง Chichibu จงัหวดั Saitama และดา้นในสวนมลีกัษณะ

เป็นภเูขาทีม่ชีื่อว่า Shibazakura Hill สามารถชมววิเมอืง Chichibu ไดท้ัง้เมอืงจากจุดนี้ โดยทุ่งพงิค์

มอส จะบานออกดอกสะพรัง่เตม็ทีต่ ัง้แต่กลางเดอืน

เมษายน ถงึ ต้นเดอืนพฤษภาคมของทุกปี และยงั

มีต้นซากุระนานาพันธุ์ปลูกอยู่ภายในสวนกว่า 

1,000 ต้นอีกด้วย การชมดอกพิงค์มอสขึ้นอยู่

กบัสภาพอากาศ ในกรณีสวนทุ่งดอกพิงคม์อส 

ฮิสึจิยามะ ไม่สามารถชมได้ ท่านบริษัทขอ

เปล่ียนโปรแกรมเป็น น ำท่ำนเดินทำงสู่ วดัโชริน

ซงั ดารุมะจิ (Shorinzan Darumaji) เป็นวดัตน้ก ำเนิดของตุ๊กตำดำรุมะ ส ำหรบัชำวเมืองทำคำซำกิ

แลว้ ส่วนใหญ่มกัจะขอส่ิงท่ีตอ้งกำรจำกตุ๊กตำดำรุมะน้ี จึงกล่ำวไดว้่ำตุ๊กตำดำรุมะ เป็นส่ิงท่ีผูกพนัธ์

กบัชำวเมืองทำคำซำกิเป็นอยำ่งมำก และในวนัท่ี 6 และ 7 เดือนมกรำคมของทุกๆ ปี จะมีผูค้นกว่ำ

สองแสนคนเขำ้ร่วมนมสักำรขอพร ณ วดัแห่งน้ี กิจกรรมวำดหนำ้ดำรุมะ  น ำตุ๊กตำดำรุมะเพ่ือขอใน

ส่ิงท่ีตอ้งกำรในปีน้ันๆ โดยจะใชห้มึกเขียนตำขำ้งหน่ึงใหก้ับตุ๊กตำ   ดำรุมะก่อน และใชค้วำม

พยำยำมท ำใหส่ิ้งท่ีไดข้อไวส้มหวงัแลว้หำกสมหวงั จึงจะเขียนตำอีกขำ้งหน่ึงใหตุ๊้กตำดำรุมะในอีกปี

ถดัไป 

จากนัน้น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงทนัสมยัขนาดใหญ่ คารอิูซาว่า เอ้าท์เลท หรือ Karuizawa Prince 

Shopping Plaza เอ้าท์เลทมอลล ์ทีไ่ดร้บัความนิยมและใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 240 รา้นจากทัว่โลก เช่น COACH, PRADA, 

ARMANI, DUNHILL, LEGO, GAP, NIKE, ADIDAS, PUMA, LEVI’S และรา้นคา้แฟชัน่ชัน้น าอกี

มากมายของคนทุกวยั 
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***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  มัตสึโมโต้ ณ PREMIER CABIN 

MATSUMOTO หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์

การเดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม น าท่าน นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ที่ สถานีบิโจไดระ (BIJODAIRA 

STATION) ไต่ขัน้บนัไดขึน้สู่ทีร่าบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 7 นาท)ี ต่อ

ด้วยน าท่านนัง่รถโค้ชที่จะน าท่านสู่เส้นทางธรรมชาตสิุดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอด

เสน้ทางที่จะไดช้มทศันียภาพเกนิบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายุกว่า 1,000 ปี พรอ้มชมเสน่ห์แห่ง 

ทุ่งราบมิดางะฮาระและน ้าตกโชเมียว บรเิวณนี้ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามแปลกตาตามแต่

ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผล ิอิสระให้ท่านได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาติด้วยการลดัเลาะซอก 

ก าแพงหิมะ (SNOW WALL) สูงกว่า 15-20 เมตร ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี นับเป็น

ธรรมชาติสุดแสนมหศัจรรย์อย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงัเป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของเส้นทางทาเท

ยามา่ บรเิวณยอดเขาอสิระใหท้่านดื่มด ่ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 

23 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาท)ี มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION)  ถ้ามี

เวลาอสิระใหท้่านเลอืกชมหรอืซือ้หาสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวญัตามอธัยาศยั    

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ 

 จากนัน้เดนิทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้น าท่าน นัง่รถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงคใ์ต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึง่สูงเป็น

อนัดบัที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจ)ิ ที่มคีวามยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ีข้ามสู่

บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หนึ่งของเทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่าบสูงบนไหล่

เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเหวลกึได้อย่างตื่นตาสมัผสัสุดยอดความตื่นเต้นอนัแสน

ประทบัใจ จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยทีไ่ม่มเีสาค ้ายนัคัน้

DAY 3 มัตสึโมโต้ – เจแปน แอลป์ – ทาคายาม่า 
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กลางสายสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกว่า 1,700 เมตร สมกบัสมญานาม

ทีว่่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อสิระใหท้่านได้ชมทศันียภาพสวยงามใน

มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสีิง่ใดมาบดบงัสายตาท่าน พรอ้มบนัทกึภาพความสุขอนัแสนประทบัใจ 

เดนิทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงคใ์ต้เทอืกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขัน้บนัได

ลงอกีครัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคโุรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้

อสิระใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณ สนัเข่ือนคโุรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึง่เขื่อน

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญีปุ่่ น ถา้อากาศดที่านอาจเหน็สายรุง้พาดผ่าน เขือ่นแห่งนี้มคีวามสูง 186 เมตร และ

ความกว้าง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลาก่อสรา้งตัง้แต่เริม่บุกเบกิจน

เสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกกัเก็บน ้ากว่า 2 ,000,000 ลูกบาศก์

เมตร ชมทศันียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขื่อนและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้

เหน็พลงัความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขื่อนผสานกนั

อย่างลงตวั น าท่านนัง่ รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอุโมงคใ์ต ้

เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสงู 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สู่ด่านสุดทา้ยของเสน้ทาง  เจ

แปน แอลป์แสนคลาสสคิ ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้แต่

สถานีเริม่ตน้จนถงึสถานีสุดทา้ยปลายทางลว้นทีท่่านใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ซึง่ปราศจากมลภาวะ  

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ทาคายาม่า ณ HIDA HOTEL PLAZA 

TAKAYAMA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของรีสอรท์ 

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 

หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
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เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสมัผสัวถิชีวีติยามเชา้ของชาวเกษตรกรยอ้นอดตีเมือ่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี ณ ตลาดเช้าทา

คายาม่า โดยเกษตรกรและชาวบ้านแต่งกายแบบ

พื้นเมอืงดัง้เดมิน าสนิค้าผลติผลพชืไร่ ไม้ดอก ผกั 

ผลไม้ อาหารพื้นเมอืงปรุงสดๆ รสเยี่ยม รวมถงึของที่

ระลึกเมอืงทาคายาม่ามาจ าหน่ายโดยตรงในราคาถูก

เป็น กนัเองเรยีกกนัแบบชาวบ้านว่าแบ่งกนักนิแบ่งกนั

ใช ้(เริม่ตัง้แต่ 07:00–12:00 นาฬกิา) 

จากนั ้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ย ังคงรักษาสภาพ 

แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่ท่านจะประทบัใจ

แน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสนิค้าพื้นเมอืงที่

DAY 4 ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – กิฟ ุ
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ระลกึมากมาย อสิระใหท้่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น

แบบดัง้เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือ

พนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของ

บา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสองมอื

พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้งของ

บ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความ

แขง็แรงสามารถรองรบัหมิะทีต่กทบัหลงัคาอย่างหนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอย่างด ีอธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั กิฟ ุณ HOTEL RESOL GIFU หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ เกียวโต เมอืงหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่ น …เดนิทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ตัง้อยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย อนั

เกดิจากธรรมชาตไิหลมาจากเทอืกเขา ณ วดัแห่งนี้มชีื่อเสยีง

ดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัทีถู่กจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึง่มี

ระเบยีงไมท้ี่สรา้งยื่นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสา

ค ้าถงึ 139 ตน้ เป็นจดุชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสุดตา 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านล่องเรือชมซากุระ ณ คลองโอคาซากิ (Okazaki 

Canal) เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวชมธรรมชาติในสไตล์

โบราณ โดยการล่องเรอืชมซากุระ ณ คลองโอคาซาก ิใน

เมอืงเกยีวโต ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัความงามของดอก

ซากุระทีแ่ขง่กนัออกดอกเบ่งบานตลอดสองฝัง่คลอง รวมทัง้

DAY 5 กิฟุ – วัดคิโยมิสึ – ล่องเรือคลองโอคาซากิ – กิจกรรมชงชา – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – โอซาก้า 
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ไดต้ื่นตาตื่นใจกบัววิทวิทศัน์ของเมอืงเกยีวโตอกีดว้ย 

น าท่านสัมผัสวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ น าท่านเข้าร่วม 

กิจกรรมชงชา ดื่มด ่ าไปกับสุนทรีแห่งการชงชาอีกหนึ่ ง

เอกลกัษณ์ของชาวญีปุ่่ น ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการดื่มชาสไตล์

ญีปุ่่ นแท้ๆ  ในพธิชีงชาอนัเตม็ไปดว้ยกลิน่อายแบบญีปุ่่ น  

จากนัน้น าท่านสู่  ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงชื่อดังของโอ

ซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมยั  และสินค้า

หลากหลายประเภทหลากหลายรปูแบบทัง้ส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงสแีละ

บนัเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยงัมีร้านอาหาร

ทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านนี้คือ ทุก

รา้นค้าจะประดบัประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดดั

ท าให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความ

สนใจแวะถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก รา้นคา้ทุกแห่ง จะ

พยายามสรา้งจดุเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์

เด่นของยา่นน้ีคอื ตกึรปูเครือ่งหมายการคา้ของ กูลโิกะ ผลติภณัฑข์นมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อสิระ

เพื่อให้ท่านเลอืกหาซื้อของต้องใจนานาชนิด อาท ิเครื่องส าอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่อง

ไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 

***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โอซาก้า ณ CITY PLAZA OSAKA HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 

 

 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

จากนัน้น าท่านสู่ ตลาดปลาคโุรม่อน ตลาดอาหารสดและอาหารพืน้เมอืงยอดนิยมทีพ่่อคา้ พ่อครวั

จากร้านต่างๆ ต้องแวะเวยีนกนัเข้ามาซื้อวตัถุดบิสดจาก

ทะเลเพื่อน าไปประกอบอาหารเป็นประจ าทุกวนั ในละแวก

นัน้เองกม็รีา้นอาหารทะเลสดๆหลายรา้นใหท้่านสามารถลิม้

ลองอย่างหลากหลาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตาม

DAY 5 โอซาก้า – ตลาดปลาคุโรม่อน – อีออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
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อธัยาศยั อาทเิหลา้บ๊วย ผกัผลไม ้รวมถงึอาหารทะเลทีส่ดใหม ่ซึง่ระหว่างสองขา้งทางท่านจะสงัเกตุ

เหน็ว่าตลาดปลาแห่งนี้แทบจะไมส่กปรกเลยสกันิดเดยีว 

น าท่านเดนิทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ อสิระท่านได้เลอืกซื้อสนิค้าจากรา้นค้า

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลกึ ฯลฯ ภายในอาคารยงัม ี

หา้งจสัโก้ ใหท้่านชอ้ปป้ิงต่ออย่างเพลดิเพลนิสนุกสนานกบัการจบัจ่ายสนิคา้ของรา้น 100 Yen ซึง่

สนิค้าทุกๆ อย่างในรา้นราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลมืแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาท ิขนมโมจ,ิ 

เบนโตะ, ผลไมส้ด และแหง้, ลกูอมขนมขบเคีย้ว ฯลฯ 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

17.35 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.25 ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

*********************************************** 

ก าหนดการเดินทาง : 17 – 22 เมษายน 2563 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 54,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      53,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      53,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 52,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,000 บาท 

*** กรณีมีตัว๋เคร่ืองบินเอง ผูใ้หญ่หกัค่าตัว๋ท่านละ 16,000 บาท จากราคาทวัร ์*** 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ต้องม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิท่านละ 30 กโิลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 
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 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,500 เยน/คน/ทริป   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 

 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 100% ของราคา

ทวัร ์

 
หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
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****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
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