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 นมัสการเจ๎าแมํกวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซึ่งนับวําเป็นวัดที่มีความเกําแกทํี่สุดในโตเกียว 
 สัมผัสความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน”่ พร๎อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ช๎อปปิ้งจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว๎บนหุบเขา 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเดํนที่สุดในโลกอีกแหํงหนึ่ง 
 สัมผัสความอลังการของ “ก าแพงหิมะ” ณ เจแปนแอลป์ เทือกเขาที่ใหญํของแดนปลาดิบ 
 ตื่นตากับหมูํบ๎านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ทีไ่ด๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโก๎ 
 เดินเลํนขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซันโนมาชิ โดริ”  
 สัมผัสความงดงามของดอกซากุระที ่“วัดคิโยมิส”ึ ออกดอกบานสะพร่ังสีชมพูอยํูทั่วบริเวณราวกับภาพวาด 
 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อันเลือ่งช่ือจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซัง” 
 ช๎อปปิ้งกํอนกลับยํานดังในนครโอซาก๎า “ชินไซบาช”ิ แหลํงช๎อปที่รวมสินค๎าไว๎หลากหลาย 
 
 
 

 
 

สะสมไมลก์ับกลุ่ม Star Alliances 50 % 
ก าหนดวันเดินทาง 

20-26 เมษายน 58 (7วัน4คืน) 
26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 58 (7วัน4คืน) **GOLDEN WEEK** 
 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 58 (7วัน4คืน) **GOLDEN WEEK** 
 
 
 
 

59,900.- 

                
               Mt.Fuji                          Mutsumoto Castle           Shiragawako Village              Kinkakuji Castle         

เร่ิมต้น 
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วันที่หนึ่ง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 
19.30น. พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหวํางประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล๎กบัประตูทางเข๎า

หมายเลข 2)พบกับเจ๎าหน๎าที่ที่คอยต๎อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน๎าเคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น

เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 45 นาที *** 
22.45น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
วันที่สอง โตเกียว - วัดอาซะกซุ่าคันนอน – โตเกียว สกาย ทรี - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั  
                        โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – คาวาคูชิโกะ 
06.55น. ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผํานพิธีศุลกากรและตรวจคนเข๎าเมือง พร๎อมตรวจเช็ค

สัมภาระ จากนั้นนําทํานเดินทางสํู “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” วัดเกําแกํที่สุดในโตเกียว ... เชิญทํานกราบนมัสการ
ขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร๎อมถํายภาพความ
ประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญทํานเลือกชมและเชํา
เคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแหํงนี้  ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ทํานจะได๎ชมและซื้อ
สินค๎าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค๎าพื้นเมือง “Made In Japan” แท๎ๆ รวมทั้งข๎าวของเคร่ืองใช๎คุณภาพดี 
มากมาย อาทิ รํม, หมวก, รองเท๎า, กระเป๋า, เสื้อผ๎า เป็นต๎น หรือจะเลือกชิมขนมอรํอยสไตล์ญี่ปุ่นตามอัธยาศัย ... 
หลังจากช๎อปปิ้งนําทุกทํานเดินถํายรูปคูํกับแลนด์มาร์กแหํงใหมํของกรุงโตเกียว ณ ริมแมํน้ําสุมิดะ “หอคอย
โตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอสํงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให๎บริการเมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ๎ง ในมณฑลกวํางโจว 
ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์
ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน๎าสุดสามารถมองเห็นได๎จากละแวกวัดอาซะกุซําที่เต็ม
ไปด๎วยกลิ่นอายแบบเมืองเกําของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 
หลังอาหารนําทํานเดินทางสํู “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซึ่งถือวําเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจที่มีช่ือเสียงและ
ได๎รับความนิยมมากที่สุดแหํงหนึ่งของญี่ปุ่นแล๎วนําทํานเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผัส
ความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญทํานเลือกหามุมถูกใจ
บริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากนั้นนําทําน
เดินทางสูํ “โกเทมบะ     พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว๎ด๎วยกันบนหุบเขาริม Tomei 
Expressway ที่เช่ือมระหวําง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแหํงชาติฮาโกเนํกับมหานครโตเกียว ให๎ทํานได๎อิสระกับการเลือก
ซื้อเลือกชมสินค๎าที่ได๎รวบรวมกวํา 165 แบรนด์ดังไมํวําจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค๎า Intimate Apparel ได๎แกํ Kid 
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Blue และ Triumph หมวดสินค๎าHome Fashion ได๎แกํ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็น
ต๎น ... นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค๎าอื่นๆ อยํางรองเท๎า กระเป๋า เสื้อผ๎าเด็ก ซึ่งของทุกช้ินเป็นของแท๎และราคาถูก
กวําในห๎างสรรพสินค๎า ที่รวมไว๎ในพื้นที่กวํา 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แหํงการช๎อปปิ้งของคนญี่ปุ่น
โดยเฉพาะให๎ทํานได๎อิสระช๎อปปิ้งกันตามอัธยาศัย ... สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พักพร๎อมทั้งอาบ
น้ําแรํธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ทํานจะได๎พักผํอนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรํในไสตล์ญี่ปุ่นและ
พักผํอนอยํางเต็มอิ่ม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให๎ทํานได๎ลิ้มรสปูน้ําเย็นแหํง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได๎รับการ
กลําวขานจากนักโภชนาการญี่ปุ่นวําเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอรํอยที่สุดและมีเนื้อที่นุํมนํารับประทานให๎ทําน
ได๎อิ่มอรํอย “แบบไม่อั้น!!!” 
ที่พัก : Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลังอาหารไมํควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรํใน
ไสตล์ญี่ปุ่นให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเช่ือวําน้ําแรํธรรมชาตินี้มีสํวนชํวยเร่ือง โรคภัยไข๎เจ็บ
และผิวพรรณเปลํงปลั่ง 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนากามาชิ – มัตสึโมโต้ 
เช้า  รับประทานอาหารเช๎า  ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (3) 

นําทํานเดินทางสูํ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแหํงนี้  และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแหํงหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําทํานขึ้น
สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอยํางใกล๎ชิดที่  “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอื้ออ านวย) อิสระให๎ทํานได๎บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหํงนี้ พร๎อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
หลังอาหารนําทํานเดินทางสํู “ปราสาทมัตสุโมโต้” สร๎างขึ้นในสมัย สงครามกลางเมือง โดยกําแพงของปราสาท
กํอสร๎างด๎วยหิน มีคูน้ําอยํูรอบปราสาท และเป็นปราสาทที่ใช๎สีดําเป็นหลักในการตกแตํงจนได๎สมญานามวํา 
“ปราสาทอีกา” ... จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “ถนนนากามาชิ” ถนนสายเกําแกํของเมืองที่ทุกอาคารจะเป็นสีดํา
และขาวสลับกัน ไปจนตลอดถนน  ...  อิสระให๎ทํานสัมผัสกลิ่นอายความเกําแกํพร๎องเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมือง
ตํางๆ มากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) 
ที่พัก : Matsumoto Castle Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สี ่  เทือกเขาทาเทยาม่า “ก าแพงหิมะ” – โทยามา่ 
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า  ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (6) 
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นําทํานเดินทางสูํ “หุบเขาแอล์ปญี่ปุ่น-ทาเทยาม่า” ทํานจะได๎สัมผัสกับความหลากหลายของ “บรรยากาศสด
ชื่น”  บนภูเขาและ “ยานพาหนะ”  ที่จะนําทํานมุํงหน๎าสูํ “ยอดเขาทาเทยาม่า” ... เร่ิมต๎นสูํ “สถานีโอกิซาว่า” นํา
ทํานนั่งรถที่ขับเคลื่อนด๎วยพลังงานไฟฟ้าไมํกํอให๎เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์มุํงสํูเขื่อนคุโรเบะ ... แล๎วนํา
ทํานเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร “กระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได” เพื่อเดินทางสูํ “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญํที่สุด
ของญี่ปุ่น มีสายร๎ุงพาดผํานตลอดปี ความสูง 168 เมตร ความกว๎าง 492 เมตร ใช๎เวลาตั้งแตํเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จ
สิ้นประมาณ 45 ปี ให๎ทํานเปลี่ยนอิริยาบถมาออกกําลังด๎วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และ
สัมผัสกับความแรงของน้ําที่ปลํอยออกจากแอํงน้ําสีเขียวมรกตที่พวยพุํงสํงเสียงดังสนั่นสูํเบื้องลําง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 
หลังอาหารนําทํานเดินทางตํอด๎วยกระเช๎าขนาดใหญํที่พิเศษ คือ ไมํมีเสากลางรองรับสร๎างความท๎าทายให๎ผ๎ูที่มา
เยือน เจแปน แอลป์ได๎ตื่นเต๎นเร๎าใจสูํ  “สถานีคุโรเบะไดระ” นําทํานโดยสารกระเช๎าข๎ามเหวลึกซึ่งสลิงของ
กระเช๎าจากต๎นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทําให๎ได๎ฉายาวํา “กระเช้าพาโนราม่า” ... จากนั้น
เดินทางสํู “สถานีไดคันโบะ” ให๎ทํานเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ใน
ประเทศญี่ปุ่น ... แล๎วเปลี่ยนเป็นการนั่ง “รถโค้ชสายธรรมชาติ” สูํ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก “ก าแพง

หิมะ” ที่สูงกวํา 20 เมตร (ระหว่างปลายเดือนเมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูง
ที่สุดของเส๎นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให๎ทํานได๎ถํายภาพความประทับใจของทะเสสาบน๎อยใหญํ ... สมควรแกํ
เวลานําทํานเดินทางสํู “สถานีบิโจไดระ” โดย “รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผ๎ูชํานาญเส๎นทาง ... ระหวําง
ทางทํานจะได๎ตื่นตากับ “ป่าสนดึกด าบรรพ์” ที่มีอายุมากกวํา 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกว้าง” ที่มีมนต์เสนํห์
แตกตํางกันไปในแตํละฤดูกาล ... แล๎วผํานชมความงามของ “น้ าตกเมียวโจ” น้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 
... การเดินทางดํานสุดท๎ายนําทํานนั่งรถกระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกคร้ังสูํ “สถานีทาเทยาม่า” สถานีปลายทาง
ของเทือกเขา ALPINE ALPS มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (8) 
ที่พัก : Toyama Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า  หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” - ทาคายาม่า - อดีตจวนผู้ว่า – ถนนสายโบราณ ซันโนมาชิ โดริ – กิฟุ 
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า  ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (9) 

นําทํานเดินทางสู ํ“หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําทํานชมหมูํบ๎านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมูํบ๎านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็น
สไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมแท๎ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่อตํอสูํกับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในชํวงฤดู
หนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญี่ปุ่นก๎าวหน๎ามีความเจริญทางด๎านเทคโนโลยีและไฮเทคอยํางที่สุด  แตํยังคงไว๎ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ได๎อยํางเหนียวแนํน ... “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ได๎รับการ
ยกยํองเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”    ให๎เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติได๎อยํางเหมือนเดิม ... ลํองน้ําใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกวํายสบายตาย่ิงนัก ตื่นตาตื่นใจช่ืน
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ชมกับความสวยงามของบ๎านทรงโบราณที่อยํูทํามกลางหุบเขา ซึ่งทําให๎มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตาม
ธรรมชาติได๎อยํางลงตัว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 
หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามวํา “Little Kyoto” ด๎วยบรรยากาศอัน
เกําแกํทีอาบด๎วยจิตวิญญาณแหํงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแหํงยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร๎อมทั้ง
อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยธรรมชาติ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนําทํานเดินทางชม “ทาคา
ยาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทํางานและที่อยํูอาศัยของผ๎ูวําราชการจังหวัดฮิดะ เป็น
เวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวํา ในสมัยเอโดะ หรือกวํา 300 ปีที่แล๎ว ... ทํานจะ
ได๎ชมถึง “ห้องท างาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบงํายของผ๎ูปกครองในอดีต ... จากนั้นนําทํานเดินเลํน
ถนนสายโบราณ  “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเกํา ... นําทํานสัมผัสกับบรรยากาศบ๎านเรือนในสมัยเอโดะ 
งานหตัถกรรมพื้นเมืองตํางๆ และร๎านค๎ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัยเกําไว๎ให๎ได๎
ช่ืนชม ... สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ “เมืองกิฟุ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด๎วยแหํงทํองเที่ยวที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติมากมาย และสถานที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเดินทางเข๎าสูํที่พัก 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (11) 
ที่พัก : Gifu Miyako Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่หก  เกียวโต – วัดคิโยมิซึ – ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ  
เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า  ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (12) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
นําทํานเดินทางสูํเมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแหํงที่ 2 ของญี่ปุ่นที่เคยรํุงโรจน์มากวํา 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสูํ 
“วัดคิโยมิสึ” วัดที่สร๎างด๎วยทํอนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหงํานอยํูบนเนินเขาสูง ... แล๎วนําทํานกราบขอพรพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญทํานดื่มน้ําศักดิ์สิทธ์ิที่ “น้ า 3 สาย” ที่เช่ือกันวําถ๎าดื่มแล๎วจะเกิดความ
เป็นสิริมงคลในด๎าน “ความร่ ารวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให๎ทํานได๎บันทึกภาพความงาม
ของทิวทัศน์ ... แล๎วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน้ าชา” ให๎ทํานได๎เลือกชมและซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่มีช่ือเสียง
มากมาย อาทิเชํน เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกาน้ําชา, ชุดกิโมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอิ, 
พัด ชา และ รวมทั้งสินค๎าพื้นเมืองเลื่องช่ือมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 
หลังอาหารนําทํานเดินทางสู ํ“ปราสาททอง” หรือที่เรียกวํา “ปราสาทคินคาคุจิ” รํวมย๎อนรําลึกถึงทํานโชกุนจาก
การ์ตูนเร่ืองดัง “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให๎ทํานได๎ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่
ปิดด๎วยทองคําเปลว พร๎อมดื่มด่ํากับความสะอาดใสของ “สระน้ า” ที่สามารถสะท๎อนให๎เห็นภาพตัวปราสาทได๎
อยํางงดงาม ... สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสํูเมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสําคัญไมํย่ิงหยํอนไปกวํามหานคร
โตเกียว และยังได๎รับสมญานามวํา “เวนิชตะวันออก” เนื่องจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผํานตัวเมืองและ
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ยํานสําคัญๆ มากมาย ... เพื่อนําทํานเดินทางสูํ “ชินไซบาชิ” ยํานการค๎าของเมืองโอซาก๎า  ... พบกับร๎านค๎าที่มี
ช่ือเสียงและร๎านบูติคหรูหราด๎วย และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย ...  เชิญทํานสนุกสนานกับการ “เลือกชมและ
ซื้อ” สินค๎ามากมายในห๎างสรรพสินค๎าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากนี้ยังมีร๎านอาหาร เชิญทํานทดลองชิม “ทาโกยา
ก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซื้อของเมืองโอซาก๎าทีมีมากมายหลายร๎าน อาทิ ร๎านเครื่องใช๎ไฟฟ้า กล๎อง บน
ตึก บิ๊กคาเมลํา เครื่องคอมพิวเตอร์ ร๎านเครื่องสําอาง ร๎านขายขนมร๎านขายเสื้อผ๎า รองเท๎า เคร่ืองประดับ ร๎าน 100 
เยน ฯลฯ ... นอกจากนี้ให๎ทํานเก็บภาพประทับใจกับสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 
*** เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาได๎อยํางคุ๎มคําอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยจาก
ร๎านค๎าตํางๆ ในยํานชินไซบาชิ *** 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคันไซ เมืองโอซากา้”  

วันที่เจ็ด  สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ 
00.30น.  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
04.20น.  ถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิร๎ูลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการ วันที่ 20-26 เม.ย. 58 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                 ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                    ท่านละ 59,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                ท่านละ 53,900.- บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)           ท่านละ 44,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                   ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                    ท่านละ 15,000.- บาท 
 
 
 
 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการ วันที่ 26 เม.ย. -2 พ.ค. / 27 เม.ย. -3 พ.ค. 58 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                                  ท่านละ 61,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                                     ท่านละ 61,900.- บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)                 ท่านละ 55,900.- บาท 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 46,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                                   ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                                    ท่านละ 15,000.- บาท 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. คําบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส๎นทางและสายการบินที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ  
2. คําที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 
3. คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ได๎ระบไุว๎ในรายการ 
4. คําใช๎จํายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง 
5. คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. คําใช๎จํายสํวนตัว  อาทิ คําอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น 
2. คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 
3. คําทําหนังสือเดินทาง 
4. คําภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 
5. คําธรรมเนียมวีซําราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายเบื้องต๎น 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
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5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 
6. ยกเว๎นกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับ

สายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมํมีการคนืเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์
ทั้งหมด ไมํวํายกเลิกด๎วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะย่ืนวีซําและฟังผลวีซําหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได๎ดาเนินการออกตัว๋ เครื่องบินแล๎ว ถ๎าวี
ซําไมํผําน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บคําตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตํจะขึ้นอยํูกับราคาตั๋วเครื่องบินในแตํ
ละกรุ๏ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคนืคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยน โดยทาง บริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของทํานเป็นสําคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการออกนอกประเทศ / ห๎ามเข๎าประเทศญี่ปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไมํถูกตอ๎ง และความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทํองเที่ยวเอง 

4. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด 


