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 นมัสการเจ้าแม่กวนอมิทองคาํภายใน “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” ซ่ึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สดุในโตเกยีว 

 สมัผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอทุยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ” 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอีกแห่งหน่ึง 

 ชมความงามของทุ่ง “ดอกพิ้ งคม์อส” สชีมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 

 สมัผสัความอลังการของ “กําแพงหิมะ” ณ เจแปนแอลป์ เทอืกเขาที่ใหญ่ของแดนปลาดิบ 

 ต่ืนตากบัหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 

 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผูว่้า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซนัโนมาชิ โดริ”  

 สมัผสัความงดงามของดอกซากุระที่ “วดัคิโยมิส”ึ ออกดอกบานสะพร่ังสชีมพูอยู่ทั่วบริเวณราวกบัภาพวาด 

 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อนัเล่ืองชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซงั” 

 ช้อปป้ิงก่อนกลับย่านดังในนครโอซาก้า “ชินไซบาชิ” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 
 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

กําหนดวนัเดินทาง 
 

 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 58 (7วนั4คนื) **GOLDEN WEEK** 
 

 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 58 (7วนั4คนื) **GOLDEN WEEK** 

51,900.- 
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วนัทีห่นึง่           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 

19.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู ช้ันระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กบัประตูทางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

*** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผูโ้ดยสารข้ึนเครือ่ง ดงันั้นผูโ้ดยสาร 

จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครือ่งก่อนเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 45 นาที *** 

22.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เทีย่วบิน TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง  โตเกียว - วดัอาซะกุซ่าคนันอน – โตเกียว สกาย ทรี - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั  

                       โกเทมบะเอา้ทเ์ล็ท – คาวาคูชิโกะ 

06.55 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่นดินแดนอาทิตยอุ์ทยั ... ผ่านพิธศุีลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเชค็สัมภาระ 

จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “วดัอาซะกุซ่าคนันอน” วัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ... เชิญท่านกราบนมัสการขอพรจาก “องคเ์จา้

แม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเลก็เพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยกัษ”์  

ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลังอนัศักด์ิสิทธิ์ของวัดแห่งน้ี ... 

หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะได้ชมและซ้ือสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง “Made In 

Japan” แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเคร่ืองใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น หรือจะเลือก

ชิมขนมอร่อยสไตล์ญ่ีปุ่นตามอธัยาศัย ... หลังจากช้อปป้ิงนําทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ 

ริมแม่นํ้าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิด

ให้บริการเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ใน

มณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... 

ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เตม็ไป

ด้วยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสียงและได้รับความ

นิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่นแล้วนําท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาด

ของทิวทัศน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใชเ้วลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพ่ือ

บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ     พรีเมี่ยม เอา้ท์

เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม  Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อสิระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะ

เป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 

Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome 

Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ 

อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 

ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกนัตามอธัยาศัย ... สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบนํ้าแร่ธรรมชาติเพ่ือสุขภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) 

นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

                
             Pink Moss                       Mutsumoto Castle           Shiragawako Village              Kinkakuji Castle         
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พรอ้มเสิรฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํ้าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับการกล่าวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูนํ้าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่านไ ด้อิ่มอร่อย “แบบไม่

อั้น!!!” 

ทีพ่กั : Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ําแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้าแร่ในไสตล์

ญ่ีปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัยไข้เจบ็และผิวพรรณเปล่งปล่ัง 

 
วนัทีส่าม  ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกพิงคม์อส - ปราสาทมตัสึโมโต ้– ถนนนากามาชิ – มตัสึโมโต ้

เชา้  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่ง

หน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้ นสัมผัสบรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอ้ืออํานวย) อิสระให้ท่านได้

บันทึกภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้พ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารจากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่รู้จักกันในนาม “พ้ิงคม์อส” ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบาน

และหน้าตาดูคล้ายกบัดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอืน่จะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังน้ันจึงเรียกกันว่า “ชิบะซากุระ” ... 

คาํว่า “ชิบะ” หมายถึงต้นหญ้า จึงแปลได้ว่า “ซากุระตน้หญา้” ... นําท่านเดินชมต้นชิบะซากุระที่มีอยู่อยู่นับแสนต้น ปลูก

อยู่บริเวณรอบภเูขาฟูจิ ซ่ึงมีจาํนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซ่ึงสีของดอกจะ

เข้มขึ้ นตามอายุที่ปลูกให้ท่านได้สัมผัสและเกบ็ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง 

“มตัสุโมโต”้ ... เพ่ือนาํท่านเดินทางชม “ปราสาทมตัสุโมโต”้ สร้างขึ้นในสมัย สงครามกลางเมือง โดยกาํแพงของปราสาท

ก่อสร้างด้วยหิน มีคูนํา้อยู่รอบปราสาท และเป็นปราสาทที่ใช้สีดาํเป็นหลักในการตกแต่งจนได้สมญานามว่า  “ปราสาทอีกา” 

... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ถนนนากามาชิ” ถนนสายเก่าแก่ของเมืองที่ทุกอาคารจะเป็นสีดาํและขาวสลับกัน ไปจนตลอด

ถนน  ...  อสิระให้ท่านสัมผัสกล่ินอายความเก่าแก่พร้องเลือกซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองต่างๆ มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : Matsumoto Castle Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  เทือกเขาทาเทยาม่า “กําแพงหิมะ” – โทยาม่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านเดินทางสู่  “หุบเขาแอล์ปญี่ปุ่น-ทาเทยาม่า” ท่านจะได้สัมผัสกับความ

หลากหลายของ “บรรยากาศสดช่ืน”  บนภูเขาและ “ยานพาหนะ”  ที่จะนําท่านมุ่ง

หน้าสู่  “ยอดเขาทาเทยาม่า” ... เ ร่ิมต้นสู่  “สถานีโอกิซาว่า” นําท่านน่ังรถที่

ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์ มุ่งสู่เขื่อนคุโร

เบะ ... แล้วนําท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสาร “กระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัได” เพ่ือ

เดินทางสู่ “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปีม 

ความสูง 168 เมตร ความกว้าง 492 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้ นประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปล่ียนอิริยาบถมา

ออกกาํลังด้วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรง

ของนํา้ที่ปล่อยออกจากแอ่งนํา้สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสน่ันสู่เบ้ืองล่าง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)หลังอาหารนําท่านเดินทางต่อด้วย

  กระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษ คือ ไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน  เจ
  แปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจสู่ “สถานีคุโรเบะไดระ” นําท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหว

  ลึกซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทาํให้ได้
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  ฉายาว่า “กระเชา้พาโนราม่า” ... จากน้ันเดินทางสู่ “สถานีไดคนัโบะ” ให้ท่านเกบ็ภาพความประทับใจ  ชมวิวทิวทัศน์อัน

  สวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญ่ีปุ่น ... แล้วเปล่ียนเป็นการน่ัง “รถโคช้สายธรรมชาติ” สู่ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะ

  ไปตามซอก “กําแพงหิมะ” ที่สูงกว่า 20 เมตร (ระหว่าง 

ปลายเดือนเมษายน-ตน้เดือนมิถุนายน) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส้นทางสายคลาสสิคน้ี อสิระให้ท่านได้

ถ่ายภาพความประทับใจของทะเสสาบน้อยใหญ่ ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “สถานีบิโจไดระ” โดย “รถโคช้สาย 

ธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผู้ชาํนาญเส้นทาง ... ระหว่างทางท่านจะได้ตื่นตากับ “ป่าสน

ดึกดําบรรพ”์ ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกวา้ง” ที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่าง

กนัไปในแต่ละฤดูกาล ... แล้วผ่านชมความงามของ “น้ําตกเมียวโจ” นํ้าตกที่สูงที่สุด

ของประเทศญ่ีปุ่น ... การเดินทางด่านสุดท้ายนาํท่านน่ังรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีก

คร้ังสู่ “สถานีทาเทยาม่า” สถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS มี

ระยะทางประมาณ 1.3 กโิลเมตร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

ทีพ่กั : Toyama Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้  หมู่บา้น “ชิราคาวาโกะ” - ทาคายาม่า - อดีตจวนผูว่้า – ถนนสายโบราณ ซนัโนมาชิ โดริ – กิฟุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” นําท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่น

ดั้งเดิมแท้ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอันรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศ

ญ่ีปุ่นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สุด แต่ยังคงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ... “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ได้รับการยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก”้    

ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึงยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ... ล่องนํ้าใสไหลเยน็ เห็นตัวปลาเทราต์ 

แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจช่ืนชมกบัความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทัศนียภาพ 

บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศอนัเก่าแก่ทีอาบ

ด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอนังดงาม ... เพ่ือนาํท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูว่้า

แห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโช

กุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “หอ้งทํางาน” / “หอ้งพกัผ่อน” ที่แสนจะ

เรียบง่ายของผู้ปกครองในอดีต ... จากน้ันนาํท่านเดินเล่นถนนสายโบราณ  “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่า ... นําท่าน

สัมผัสกบับรรยากาศบ้านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพ้ืนเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและ

สถาปัตยกรรมสมัยเก่าไว้ให้ได้ช่ืนชม ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองกิฟุ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแห่ง

ท่องเที่ยวที่เกดิขึ้นจากธรรมชาติมากมาย และสถานที่ที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) 

ทีพ่กั : Gifu Miyako Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก  เกียวโต – วดัคิโยมิซึ – ปราสาททอง - โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงชินไซบาชิ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (12) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือเดินทางสู่ “วดัคิโย

มิสึ” วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... แล้วนําท่านกราบขอพรพระเพ่ือความเป็นสิริมงคล

ในวิหาร และเชิญท่านด่ืมนํา้ศักด์ิสิทธิ์ที่ “น้ํา 3 สาย” ที่เช่ือกนัว่าถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความรํา่รวย

,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อสิระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของทิวทัศน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสาย
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กาน้ําชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้าพ้ืนเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชง

ชา-ชุดกานํา้ชา, ชุดกโิมโน, ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอ,ิ พัด ชา และ รวมทั้งสินค้าพ้ืนเมืองเล่ืองชื่อมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13) 

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรําลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูน

เร่ืองดัง “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา - อิคคิวซงั” ... อสิระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบที่ปิดด้วยทองคาํเปลว 

พร้อมดื่มดํ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน้ํา” ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม ... สมควรแก่เวลานํา

ท่านเดินทางสู่เมือง “โอซากา้” ที่ถือเป็นเมืองสาํคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกียว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิช

ตะวนัออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสาํคัญๆ มากมาย ... เพ่ือนําท่านเดินทางสู่ “ชิน

ไซบาชิ” ย่านการค้าของเมืองโอซาก้า  ... พบกบัร้านค้าที่มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราด้วย  และตื่นตากับแฟช่ันอันทันสมัย 

...  เชิญท่านสนุกสนานกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าช่ือดัง  “ไดมารู” นอกจากน้ียังมี

ร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้ นซ้ือของเมืองโอซาก้าทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ 

ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บ๊ิกคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านขายขนมร้านขายเสื้ อผ้า รองเท้า 

เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากน้ีให้ท่านเกบ็ภาพประทับใจกบัสะพานกุลิโกะสัญลักษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารม้ือเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ใน

ย่านชินไซบาชิ *** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซากา้”  

 
วนัทีเ่จ็ด  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 

00.30  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเทีย่วบิน TG 673 

04.20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
อตัราค่าบริการ  
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 51,900.- บาท 
เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 51,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไมมี่เตียงเสริม)            ท่านละ 38,900.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                                        ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                         ท่านละ 15,000.- บาท 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

5. ค่าประกนัอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเวน้ ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 
 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ังกบัสายการบินและ

ค่ามัดจาํที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษัทฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ

ท่านเป็นสาํคัญที่สุด  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่น / การนาํสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


