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 นมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํภายใน “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” ซ่ึงนบัวา่เป็นวดัที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว 
 สมัผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ชอ้ปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนดด์งัระดบัโลกไวบ้นหุบเขา 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 สมัผสัความอลงัการของ “ก าแพงหิมะ” ณ เจแปนแอลป์ เทือกเขาที่ใหญ่ของแดนปลาดิบ 
 ตื่นตากบัหมู่บา้นโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ที่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้
 เดินเล่นขมเมืองโบราณสมยัเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซันโนมาชิ โดริ”  
 สมัผสัความงดงามของดอกซากุระที่ “วัดคโิยมิสึ” ออกดอกบานสะพร่ังสีชมพอูยูท่ ัว่บริเวณราวกบัภาพวาด 
 ชมความอลงัการของ “ปราสาททอง” อนัเล่ืองช่ือจากการ์ตูนดงั “อิคควิซัง” 
 ชอ้ปป้ิงก่อนกลบัยา่นดงัในนครโอซากา้ “ชินไซบาชิ” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 
 
 

 

 
สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 20-26 เมษายน 58 (7วนั4คนื) 
 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 58 (7วนั4คนื) **GOLDEN WEEK** 
 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 58 (7วนั4คนื) **GOLDEN WEEK** 

59,900.- 
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วันที่หน่ึง           กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 
19.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกลก้บัประตูทางเขา้   
                       หมายเลข 2) 
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดังน้ัน
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 

22.45  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 682 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

วันที่สอง โตเกียว - วัดอาซะกซุ่าคนันอน – โตเกียว สกาย ทรี - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั  
                           โกเทมบะเอ้าท์เลท็ – คาวาคูชิโกะ 
06.55 ถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระ 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “วัดอาซะกซุ่าคนันอน” วดัเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ... เชิญท่านกราบนมสัการขอพรจาก 
“องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสมัฤทธ์ิ มีขนาดเล็กเพยีง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทบัใจกบั “โคม
ไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร หากมีเวลา เชิญท่านเลือกชมและเช่าเคร่ืองรางของขลงั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของวดัแห่งน้ี ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิเซะ” ท่านจะไดช้มและซ้ือสินคา้ของฝากของที่
ระลึกที่เป็นสินคา้พื้นเมือง “Made In Japan” แท้ๆ  รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชคุ้ณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, 
รองเทา้, กระเป๋า, เส้ือผา้ เป็นตน้ หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่ นตามอธัยาศยั ... หลงัจากชอ้ปป้ิงนาํทุก
ท่านเดินถ่ายรูปคู่กบัแลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo 
Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ี
มีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร 
และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียว
สกายทรี” ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไปดว้ยกล่ินอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจที่มีช่ือเสียงและ
ไดรั้บความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของญี่ปุ่ นแลว้นาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สัมผสั
ความงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ “ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจ
บริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ “โกเทมบะ     พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไวด้้วยกันบนหุบเขาริม Tomei 
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Expressway ที่เช่ือมระหวา่ง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ใหท้่านไดอิ้สระกบัการเลือก
ซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบรนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, 
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid 
Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็น
ตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึงของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูก
กว่าในห้างสรรพสินคา้ ที่รวมไวใ้นพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ น
โดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้งอาบ
นํ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่ นและ
พกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อย “แบบไม่อั้น!!!” 
ที่พัก : Tominoko Hotel หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนากามาชิ – มัตสึโมโต้ 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลกัษณ์ของแดนอาทิตยอุ์ทยัแห่งน้ี และยงัเป็นภูเขาไฟที่มีลกัษณะงดงาม
ที่สุดในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่านขึ้น
สัมผสับรรยากาศและกล่ินอายอยา่งใกลชิ้ดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศ
เอือ้อ านวย) อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินค้าพื้นเมือง
และขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศยั   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาทมัตสุโมโต้” สร้างขึ้นในสมยั สงครามกลางเมือง โดยกาํแพงของปราสาท
ก่อสร้างดว้ยหิน มีคูนํ้ าอยูร่อบปราสาท และเป็นปราสาทที่ใช้สีดาํเป็นหลกัในการตกแต่งจนไดส้มญานามว่า 
“ปราสาทอีกา” ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ถนนนากามาชิ” ถนนสายเก่าแก่ของเมืองที่ทุกอาคารจะเป็นสีดาํ
และขาวสลบักนั ไปจนตลอดถนน  ...  อิสระให้ท่านสัมผสักล่ินอายความเก่าแก่พร้องเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง
ต่างๆ มากมาย 
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คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
ที่พัก : Matsumoto Castle Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  เทือกเขาทาเทยาม่า “ก าแพงหิมะ” – โทยาม่า 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หุบเขาแอล์ปญี่ปุ่ น-ทาเทยาม่า” ท่านจะไดส้ัมผสักบัความ
หลากหลายของ “บรรยากาศสดช่ืน”  บนภูเขาและ “ยานพาหนะ”  ที่จะนํา
ท่านมุ่งหนา้สู่ “ยอดเขาทาเทยาม่า” ... เร่ิมตน้สู่ “สถานีโอกิซาว่า” นาํท่านนั่ง
รถที่ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์
มุ่งสู่เขื่อนคุโรเบะ ... แลว้นาํท่านเปล่ียนบรรยากาศโดยสาร “กระเช้าไฟฟ้ารูป
ขั้นบันได” เพื่อเดินทางสู่ “เข่ือนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น มี
สายรุ้งพาดผา่นตลอดปีม 

ความสูง 168 เมตร ความกวา้ง 492 เมตร ใชเ้วลาตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี ให้ท่านเปล่ียน
อิริยาบถมาออกกาํลงัดว้ยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผสักบัความแรงของนํ้ าที่ปล่อย
ออกจากแอ่งนํ้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุง่ส่งเสียงดงัสนัน่สู่เบื้องล่าง  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อดว้ยกระเชา้ขนาดใหญ่ที่พเิศษ คือ ไม่มีเสากลาง
รองรับสร้างความทา้ทายให้ผูท้ี่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ต่ืนเตน้เร้าใจสู่ 
“สถานีคุโรเบะไดระ” นาํท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเชา้
จากตน้ทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทาํให้ได้ฉายาว่า 
“กระเช้าพาโนราม่า” ... จากนั้นเดินทางสู่ “สถานีไดคนัโบะ” ให้ท่านเก็บภาพ
ความประทบัใจ ชมวิวทิวทศัน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ในประเทศ
ญี่ปุ่ น ... แลว้เปล่ียนเป็นการนัง่ “รถโค้ชสายธรรมชาติ” สู่ “ดอยมุโรโดะ” ลดั
เลาะไปตามซอก “ก าแพงหิมะ” ที่สูงกว่า 20 เมตร (ระหว่างปลายเดือน
เมษายน-ต้นเดือนมิถุนายน) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
เส้นทางสายคลาสสิคน้ี อิสระให้ท่านไดถ่้ายภาพความประทบัใจของทะเส
สาบน้อยใหญ่ ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “สถานีบิโจไดระ” โดย 
“รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผูช้าํนาญเส้นทาง ... ระหว่างทางท่านจะ
ได้ต่ืนตากับ “ป่าสนดึกด าบรรพ์” ที่มีอายุมากกว่า 1,000 ปี และ “ทุ่งราบ
กว้าง” ที่มีมนตเ์สน่ห์แตกต่างกนัไปในแต่ละ 
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ฤดูกาล ... แล้วผ่านชมความงามของ “น ้าตกเมียวโจ” นํ้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ... การเดินทางด่าน
สุดทา้ยนําท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดอีกคร้ังสู่ “สถานีทาเทยาม่า” สถานีปลายทางของเทือกเขา 
ALPINE ALPS มีระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
ที่พัก : Toyama Excel Hotel Tokyu หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” - ทาคายาม่า - อดีตจวนผู้ว่า – ถนนสายโบราณ ซันโนมาชิ โดริ – กิฟ ุ
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมหมู่บา้นที่มีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล์กสัโซ-สึคุริ เป็น
สไตล์ญี่ปุ่ นดั้งเดิมแท้ๆ  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดู
หนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญี่ปุ่ นกา้วหนา้มีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยแีละไฮเทคอยา่งที่สุด แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ... “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ไดรั้บการ
ยกยอ่งเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”    ให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็น
ธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ... ล่องนํ้ าใสไหลเยน็ เห็นตวัปลาเทราต ์แหวกว่ายสบายตายิง่นัก ตื่นตาตื่นใจช่ืน
ชมกบัความสวยงามของบา้นทรงโบราณที่อยูท่่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทศันียภาพ บรรยากาศที่งดงามตาม
ธรรมชาติไดอ้ยา่งลงตวั 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนั
เก่าแก่ทีอาบดว้ยจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้ง
อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพื่อนาํท่านเดินทางชม “ทาคา
ยาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็น
เวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แลว้ ... ท่านจะ
ไดช้มถึง “ห้องท างาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต ... จากนั้นนําท่านเดินเล่น
ถนนสายโบราณ  “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่า ... นาํท่านสัมผสักบับรรยากาศบา้นเรือนในสมยัเอโดะ 
งานหตัถกรรมพื้นเมืองต่างๆ และร้านคา้มากมายที่ยงัคงอนุรักษบ์รรยากาศและสถาปัตยกรรมสมยัเก่าไวใ้ห้ได้
ช่ืนชม ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองกิฟุ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแห่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจาก
ธรรมชาติมากมาย และสถานที่ที่สาํคญัทางประวตัิศาสตร์เพือ่เดินทางเขา้สู่ที่พกั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (11) 
ที่พัก : Gifu Miyako Hotel หรือเทียบเท่า 
 



 

6 

TAS_JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE 

วันที่หก  เกียวโต – วัดคโิยมิซึ – ปราสาททอง - โอซาก้า - ช้อปป้ิงชินไซบาชิ  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่ นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ 
“วัดคโิยมิสึ” วดัที่สร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง ... แลว้นาํท่านกราบขอพรพระ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิที่ “น ้า 3 สาย” ที่เช่ือกนัว่าถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความ
เป็นสิริมงคลในดา้น “ความร ่ารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความงาม
ของทิวทศัน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกาน ้าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่มีช่ือเสียง
มากมาย อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุดจิมเปอิ, 
พดั ชา และ รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (13) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกวา่ “ปราสาทคนิคาคุจิ” ร่วมยอ้นราํลึกถึงท่านโชกุนจาก
การ์ตูนเร่ืองดงั “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบที่
ปิดดว้ยทองคาํเปลว พร้อมด่ืมดํ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน ้า” ที่สามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทได้
อยา่งงดงาม ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่เมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสาํคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่มหานคร
โตเกียว และยงัไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิชตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตดัผ่านตวัเมืองและ
ยา่นสาํคญัๆ มากมาย ... เพื่อนาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้  ... พบกบัร้านคา้ที่มี
ช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและ
ซ้ือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยา
ก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บน
ตึก บิ๊กคาเมล่า เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขายขนมร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 100 
เยน ฯลฯ ... นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะสญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินไซบาชิ *** 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า”  

วันที่เจ็ด  สนามบินคนัไซ – กรุงเทพฯ 
00.30  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
04.20  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
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อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                          ท่านละ 59,900.- บาท 

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

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

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
2. ค่าที่พกั  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด  ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันที่ 1 ก.ค. 56) 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อท่องเที่ยวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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เงื่อนไขการช าระเงิน  ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000.- บาท    

 ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
 
การยกเลิกและคนืค่าทัวร์  

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ้นไป คืนมดัจาํทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้ายเบื้องตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั ขอเก็บเงินมดัจากทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจาํที่นัง่กบั

สายการบินและค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคนืเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์
ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วซ่ีาและฟังผลวซ่ีาหลงัจากวนัที่ทางบริษทัฯ ไดด้าเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแลว้ ถา้วี
ซ่าไม่ผา่น ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยูก่บัราคาตัว๋เคร่ืองบินในแต่
ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ   

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษทัฯ จะคาํนึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นสาํคญัที่สุด  

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

4. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 


