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กําหนดการเดินทาง วันที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 
วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สาย
การบินไทย แถว D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง 

23.55 น.    เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642 

วันที่สอง               สนามบินนาริตะ – โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลอืกซื้อทัวรพ์ิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด”์ 

07.35 น.  ถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญีปุ่่น จากนั้นน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยี และวัฒนธรรม
แบบดั้งเดิมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว  
อิสระตามอัธยาศัยทั้งวันให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของกรุงโตเกียว โดยการนั่งรถไฟตะลุยมหานคร
โตเกียว (ไม่รวมค่ารถไฟ) โรงแรมที่พักจะอยู่ใกล้กับ “สถานีรถไฟ” ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเที่ยวใน
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ย่านช้อปปิ้งช่ือดังของโตเกียวไม่ว่าจะเป็น “ฮาราจูกุ” แหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่น
ใจกับ “แฟช่ัน” หลากหลายสไตล์ที่ท่านจะไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออก
มากจากในหนังสือการ์ตูนชื่อดัง อาทิ ซากุระ สาวน้อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากต่างดาว, แม่มดน้อยโดเรมี 
เป็นต้น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, แต่งเลียนแบบดารา-นักร้องที่คลั่งไคล้หรืออาจจะแต่งกายให้ดู
เหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี  อิสระให้ท่านได้เลือกเดินชมความแปลกประหลาดที่หาชมไม่ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับท่านที่ช่ืนชอบการช้อปปิ้งสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค้ามากมายที่มีทั้ง “แบรนด์เนม
ช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราคร่ าไปด้วยผู้คน
มากมายและสินค้าหลายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรกันตามอัธยาศัย  “ชิบูย่า” ย่านวัยรุ่นช่ือดังอีกแห่งของ
มหานครโตเกียว ... ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟช่ันทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย
มากกว่า 100 ร้านค้า และ “ตึก 109” ตึกช่ือดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้า
มากมาย อาทิ เสื้อผ้า เคร่ืองส าอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม “ของเล่นส าหรับผู้ใหญ่” ... ส าหรับ
ท่านที่ช่ืนชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาดที่ “ร้าน 100 เยน” สําหรับท่านที่อยากยอ้นวัยสู่ “โลกวัย
เยาว์” ***สําหรับท่านใดจะไป “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมได้เพียงท่านละ 2,600 
บาท*** (ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง) ... โดยทัวร์พิเศษจะน าท่านสู่ “Disneyland” ดินแดนหฤหรรษ์ส าหรับ
คนทุกเพศที่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยการถมทะเล ... เชิญท่านสัมผัสกับความอลังการจาก
จินตนาการอันหลากหลาย ตื่นตากับดินแดนตะวันตก “Western Land” ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่าน
เหล่า “โจรสลัด” ที่แสนน่ากลัวใน “Pirates of the Caribbean” สนุกสนานกับการนั่งเรือบุกป่าที่ “Jungle 
Cruise” ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด ... แล้วพักผ่อนอิริยาบถด้วยการนั่ง “รถไฟ” ชมความ
หลากหลายภายในดีสนีย์แลนด์ (ส ำหรับทัวร์เสริม ... จะไม่มีบริกำรรับกลับที่พัก โดยท่ำนสำมำรถรับแผนที่และ
รำยละเอียดกำรเดินทำงกลับสู่ที่พักจำกทำงไกด์) 

 
 

 
*** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือก

ชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในมหานครโตเกียว *** 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก OMORI TOKYU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่สาม            วัดอะซากุสะ – ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ  ฮักไก - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท     
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ วัดอาซากซุะคันนอน หรือ  วัดเซนโซจิ วัดที่มีช่ีอเสียงของเมืองโตเกียวมีลักษณะโดดเด่นโดยมี

ประตูทางเข้าช้ันนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่

ข้อแนะน า !!!  หากท่านมีที่เที่ยวที่อยากจะไปเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งความประสงค์กับทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง เพ่ือทาง 

เจ้าหน้าที่ฯ จะจัดเตรียมแผนการเดินทางให้ท่านได้อย่างครบถ้วน  
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แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมท าหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตู
ช้ันนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้าน
ขายของพ้ืนเมืองของญี่ปุน่ อาท ิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของ
ญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุน่ ไอศรีม และอกีมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลกั Hozomon เข้ามาก็จะถึงลาน
ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมกีระถางธูปปักอยู่ ข้างกระถางมีทีล่้างมือคล้ายกับว่าให้ช าระร่างกายให้ บริสุทธ์ิ 
ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเช่ือว่าจะช่วยให้สุขภาพ
แข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โออ่่าและสงบเงียบ ด้านข้าง
อารามเป็นเจดีย์ 5 ช้ัน และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 อยู่ที่ความสูง 
350 เมตร และ450 เมตร   น าท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขา
ที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขา
ไฟที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณข์องประเทศญี่ปุ่น (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ ขอนําท่านชมวิวสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของ
ทุกท่านเป็นสาํคัญ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย         จากนั้นเดินทางสู่ โอชิโนะ  ฮักไก  บ่อน้ าศักดิ์สิทธ์ิ และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง

ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและที่นี่ยังมีบ่อน้ าศกัดิ์สิทธ์ิอันแสนบริสุทธ์ิ
ซึ่งเกิดจากน้ าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจิและผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ด้านลา่งซ่ึงใช้เวลา
ยาวนานถึง 3 - 4 ปี ซึ่งน้ าในบ่อนี้ชาวบ้านเช่ือกนัว่าถ้าน ามาดื่มนอกจาก จะได้ความสดช่ืนจากการลิ้มรสน้ า
อันสะอาดบริสุทธ์ิแล้ว ยังจะท าให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอีกด้วยที่นี่ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก จาก
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนี้อย่างเพลิดเพลินสุขส าราญ จากนั้นน าท่านสู่   โกเท็มบะ พรีเมีย่ม เอ้าท์เลท   
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหลง่รวมสินค้าน าเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ที่ดงัไปทั่วโลก
กับเอ้าท์เลทที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผ้า รองเท้า 
นาฬิกา กระเป๋า น้ าหอม และอกีมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมาย
ใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋า   แบรนด์เนมย่ีห้อ
ดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง 
Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯรองเท้าแฟช่ัน Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 

คํ่า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 
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 หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ   
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่สี่                 มัทสึโมโต้ – ปราสาทมัทสึโมโต้ – คามิโกชิ – สะพานคัปปะบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัทสึโมโต้ จากนั้นน าชม ปราสาทมัทสึโมโต้ หรือมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา 
เนื่องจากตัวอาคารของปราสาทนั้นมีสีด า และปกีด้านต่างๆ ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1590 โดยท่าน อิชิคาว่า คาสุมาซะ เพื่อใช้เป็นที่พ าพักของบรรดาเจ้าเมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากได้รับ
การจัดตั้งเป็นสมบัติประจ าชาติญี่ปุ่นได้ปรับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ส าหรับรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น
และประวัติศาสตร์ของ จังหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่คามิโกช ิสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงมาก ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามน่าประทับใจกับ

ธรรมชาติ เทือกเขา สายน้ า อันสวยงาม แหล่งชมธรรมชาติที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศน์ของสะพานคัปปะบาชิสัญลกัษณ์ของคามิโกชิที่ทอดข้ามแมน่้ าอะซึสะเป็นสะพานแขวนที่ท าด้วยไม้
หากยืนบนสะพานจะสามารถเห็นได้ทั้งเทือกเขายะเกะตะเกะและเทือกเขาโฮตากะทางด้านเหนือสวยงามมาก
น าท่านเข้าสู่ที่พัก SHISHU MATSUSHIRO ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา่   

คํ่า        รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรมที่พัก 
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซน็” (Onsen) น้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผอ่นอย่างเต็มอิม่ ซ่ึงชาวญี่ปุ่นเช่ือว่าน้ าแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจ็บ
และผิวพรรณเปล่งปลั่ง 

วันที่ห้า               ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า – ซันมาซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ทาคายามา่ จินยะ หรือ ที่ว่าการอําเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่
ท างานและทีอ่ยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกกุา
วา ในสมัยเอโดะ จากนั้นน าท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ซึ่งเป็น
หมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดิน
เที่ยวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและ
จ าหน่ายเหล้าสาเก ร้านท ามิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลกึพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ 
ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม 
เพราะแฝงไปด้วยความเช่ือเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ
มากมาย ท่านยังสามารถลองลิม้ชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอกีด้วย  
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตลญ์ี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และ
ยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ จะมีความ
ยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผู้คน
จากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต่ ากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว  

คํ่า        รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก GIFU MIYAKO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่หก             เกียวโต – วัดคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่   เมืองเกียวโต   เมืองเก่าที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังกอ่ตั้งเฮย์อันเคียวใน     ปี 794 และเป็นที่
พักอาศัยของพระจักรพรรดิ มากว่า 1,000 ป ี เกียวโตจึงเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน จนได้รับ
การประกาศให้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในเมืองเกียวโตเป็นสถานที่ที่ทรงคุณค่าให้เป็นมรดกโลก และที่นี่ก็
มีสถานที่ทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติอันงดงามมากมาย เป็นเมืองที่ผู้คนมากมาย
ให้ความสนใจมาถ่ายท าภาพยนต์ อาทิ เร่ือง MEMORIAL OF A GEISHA  น าท่านเดินทางสู่ ปราสาท
ทองคินคะคุจิ (Kinkakuji) หรือ ปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่ง
ตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เร่ือง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซัง ปราสาทนี้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ . 1955 
หลังจากที่ได้ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1950   ซึ่งได้ถอดแบบจ าลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 
14 ตัวอาคารมี 3 ช้ัน ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองค าเปลว อีกจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือรูปหล่อนกฟีนิกซ์
บนยอดปราสาท...โดยรอบปราสาทมีล าธารน้ าใสสะอาดท าให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ าแสน สวยราวภาพวาด 
และภายในบริเวณปราสาทมี สวนญี่ปุ่น จัดแต่งไว้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความงามของปราสาทใน
มุมต่างๆ  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ําใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกว่า "วัด

น้ าใส" ก็เนื่องมาจากมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิจากแม่น้ า 3 สาย ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขา โดยมี
ความเช่ือกันว่า หากได้ดื่มน้ า 3 สายนี้ มีความเช่ือว่าหากเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิสายแรกหมายถึงสติปัญญา
เฉลียวฉลาด  สายที่สองร่ ารวย มั่งคั่ง และสายที่สามแข็งแรง โดยให้ท่านเลือกดื่มน้ าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือนี้
ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระ ประมาณปี พ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระ
โพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น  วัดคิโยมิสึจึงได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และทางเดินขึ้นสู่วัด เรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ าชา” 
เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทาง   ปัจจุบันมีร้านขายของที่
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ระลึกสไตลญ์ี่ปุ่น อาทิ ชุดกิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด  ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่
มีตัวอย่างให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆ ที่มีส่วนผสมของชาเขียว  ของที่เกี่ยวกับศาสนา  ความ
เช่ือ จ าพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นน าท่าน เดินทางสู่ เมืองโอซากา้ น าท่านเดินทางสู่ “ชินไซ
บาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซากา้ พบกับร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย และตื่นตากบัแฟช่ันอัน
ทันสมัย เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมาร”ู 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ทีมีมากมายหลายร้าน  ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องบนตึกบิ๊กคาเมล่า, เครื่อง
คอมพิวเตอร์, ร้านเครื่องส าอาง, ร้านขายขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ 
นอกจากนี้ให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะ สัญลกัษณ์ของชินไซบาชิ 

คํ่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
                   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 

วันทีเจ็ด            สนามบินโอซากา้ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.30 น.       เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบินที่ TG 673 
05.00 น.       ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

************************************************** 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 
อัตราค่าบริการ    วันที่ 5 – 11 ธ.ค. 57 / 9 – 15 ธ.ค. 57 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                             ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                            ท่านละ 56,900.- บาท 
เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)                       ท่านละ 51,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                               ท่านละ 7,900.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                                ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบไุว้ในรายการ  
2. ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเที่ยวหรือส ารวจเส้นทางเท่านั้น หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเข้า -ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นแก่ท่าน *** 
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4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิก :  
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิมัดจํา 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ 
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมด 
 
หมายเหตุ :   
รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยทาง บริษัทฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การน าสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ 
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 
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การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย (เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้า
ประเทศ)  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะส้ันในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะ
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปน้ี 
1. ต๋ัวเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น 
2. ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เป็นต้น) 
3. ชือ่ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุน่ (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุน่ด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพ านักระยะส้ัน 
3.ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกิน 15 วัน 
4.เป็นผู้ท่ีไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้า
ข่ายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
 


