
 

TAS_WINTER TAKAYAMA SNOW NEW YEAR (TYO-TAKAYAMA-OSA) [TG]                     หนา้ 1 จาก 8 
      www.hijapantour.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 สมัผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลดัทีท่ะเลสาบอาชิ” 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สดุในโลกอกีแห่งหน่ึง 

 สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอรท์” (Fuji Ten Ski Resort) 

 ต่ืนตากบัหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 

 นาํท่านด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสทิธ ์3 สาย” แห่ง “วดัคิโยมิส”ึ ที่ได้รับการเสนอช่ือชิง 7 สิ่งมหัศจรรย์ในปี 2008 

 ชมความอลังการของ “ปราสาททอง” อนัเล่ืองชื่อจากการ์ตูนดัง “อิคคิวซงั” 

 “ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออทุศิให้แก่เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ น 

 ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปสาํริด “วดัโทไดจิ” ในวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สดุในโลก 

 ช่ืนชมความงดงามกบัมรดกประจาํชาติที่ยังคงหลงเหลือจากยุคสงคราม ณ “ปราสาทโอซากา้” 

 ช้อปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสดุยอดแบรนด์ดังระดับโลกไว้บนหุบเขา 

 ช้อปป้ิงจุใจย่านดังในนครโอซาก้า “ชินไซบาชิ / ริงกุ เอา้ทเ์ล็ต / เอออน พลาซ่า” แหล่งช้อปที่รวมสนิค้าไว้หลากหลาย 

 

 ผ่อนคลายกบัการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้ อพิเศษ! บุฟเฟต ์“ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 

 

 
 

 

สะสมไมลก์บักลุ่ม Star Alliances 50 % 

 
 

64,900.- 
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กําหนดการเดินทาง 

 27 ธนัวาคม – 2 มกราคม 59 (7วนั4คนื) **วนัปีใหม*่* 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ – สนามบนินาริตะ 

1930 พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ระหว่างประเทศขาออก (ชัน้ 4) ณ เคาน์เตอร ์ C 

(ใกล้กบัประตทูางเข้าหมายเลข 2) 

   พบกบัเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหตุ : เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือน

ผูโ้ดยสารขึ้ นเครื่อง ดงันั้นผูโ้ดยสาร จําเป็นตอ้งพรอ้ม ณ ประตูขึ้ นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 

45 นาที *** 

2210 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิ TG 640 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง ... เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง ไร่สตรอเบอรรี์่ - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลดั 30 นาที – โกเทมะเอา้เล็ต – คาวาคูชิโกะ

  

0620 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ นดินแดนอาทิตยอ์ุทยั ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อม

ตรวจเชค็สมัภาระ 

นาํท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอรรี์่” ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลูกอย่าง

พิถพิีถนั และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีน้ันมีขนาดใหญ่ สี

แดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ... ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเกบ็สตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคัญคือท่าน

สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได้ โดยสามารถเดด็จากต้นด้วยตัวเอง ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยาน

แห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถอืว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีช่ือเสยีงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของ

ญ่ีปุ่ น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนาํท่านเปล่ียนอริิยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลดั”   สัมผัสความงามราวกับภาพวาดของทิวทัศน์

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

บันทึกภาพความงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรี

         
       Shirakawa Village           Fuji Ten Snow Resort              Kinkakuji Castle                 Osaka Castle 
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เมีย่ม เอา้ทเ์ลท” ทีร่วบรวมแบรนดร์ะดบัโลกมาไวด้ว้ยกันบนหุบเขารมิ Tomei Expressway 

ทีเ่ชือ่มระหวา่ง ภเูขาฟจู-ิอทุยานแหง่ชาตฮิาโกเน่กบัมหานครโตเกยีว ให้ท่านได้อิสระกับ

การเลือกซ้ือเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , 

Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ 

Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็น

ต้น ... นอกจากน้ียังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเดก็ ซ่ึงของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคา

ถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้าที่รวมไว้ในพ้ืนที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถอืเป็นสวรรค์แห่งการช้อปป้ิงของคนญ่ีปุ่ น

โดยเฉพาะให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงกันตามอัธยาศัย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักพร้อมทั้งอาบ

นํา้แร่ธรรมชาติเพ่ือสขุภาพ ท่านจะได้พักผ่อนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่ นและ

พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 

พรอ้มเสริฟ์ท่านดว้ยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ตปู์ยกัษ”์ ให้ท่านได้ล้ิมรสปูนํา้เยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงได้รับ

การกล่าวขานจากนักโภชนาการญ่ีปุ่ นว่าเป็นปูนํา้เยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้

ท่านได้อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น 

ทีพ่กั : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า 

^_^ หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติ”เพ่ือสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) 

นํา้แร่ในไสตล์ญ่ีปุ่ นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเตม็อิ่ม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ นเช่ือว่านํา้แร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภัย

ไข้เจบ็และผวิพรรณเปล่งปล่ัง 
 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟฟูจิ – Fuji Ten Snow Resort – ทาคายาม่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

นาํท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งน้ี และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงาม

ที่สดุในโลกแห่งหน่ึง โดยมีความสงูประมาณ 3,776 เมตร ซ่ึงมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นาํท่าน

ขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกล่ินอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่

อากาศเอ้ืออํานวย) อสิระให้ท่านได้บันทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งน้ี พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สินคา้

พื้ นเมืองและขนมอร่อย” มากมายตามอธัยาศัย   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนาํท่านสมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอรท์” (Fuji Ten Snow Resort) 

ลานสกแีละที่พักที่ต้ังอยู่บริเวณภเูขาไฟฟูจิ ... ท่านจะได้สัมผัสกับ “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลา

พออสิระให้ท่านได้เลือกสมัผสัประสบการณ์ใหม่ อาท ิต่ืนเต้นกบัการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์

บอรด์” หรือเลือกเพลิดเพลินกบัการ “นัง่เลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถน่ังด่ืมดํ่ากับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุม

ด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (มี Slade ใหบ้ริการ / ไม่รวมอตัราเช่าอุปกรณแ์ละชดุสําหรบัเล่นสกี) ... 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” ด้วยบรรยากาศ
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อันเก่าแก่ทีอาบด้วยจิตวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแห่งยุคสมัยเกียวโตและเอโดะ

พร้อมทั้งอดุมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติ โอบล้อมด้วยขุนเขาและวัฒนธรรมอนังดงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) 

ทีพ่กั : Takayama Associa Hotel หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีส่ี ่  อดีตจวนผูว่้า - ถนนสายโบราณซนัโนมาชิ โดริ - หมู่บา้น “ชิราคาวาโกะ” – กิฟุ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

นาํท่านชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผูว่้าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่า

ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือ

กว่า 300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะได้ชมถึง “หอ้งทํางาน” / “หอ้งพกัผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผู้ปกครองใน

อดีต ... จากน้ันนาํท่านเดินทางสู่ “ซนัโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านาํท่านสมัผสักบับรรยากาศบ้านเรือนใน

สมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพ้ืนเมืองต่างๆ และร้านค้ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรม

สมัยเก่าไว้ให้ได้ชื่นชม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บา้นชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ 

เป็นสไตล์ญ่ีปุ่ นด้ังเดิมแท้ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดู

หนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญ่ีปุ่ นก้าวหน้ามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและไฮเทคอย่างที่สดุ แต่ยังคงไว้ซ่ึง

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอนัเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ...  หมู่บ้านชิราคาวาโกะได้ รับการ

ยกย่องเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก”้  ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 ซ่ึงยังคงรักษาความเป็น

ธรรมชาติได้อย่างเหมือนเดิม ล่องนํา้ใสไหลเยน็ เหน็ตัวปลาเทราต์ แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ต่ืนตาตื่นใจชื่นชม

กับความสวยงามของบ้านทรงโบราณที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทัศนียภาพ บรรยากาศที่งดงามตาม

ธรรมชาติได้อย่างลงตัว ... สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ “เมืองกิฟุ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแห่ง

ท่องเที่ยวที่เกดิขึ้นจากธรรมชาติมากมาย และสถานที่ที่สาํคัญทางประวัติศาสตร์เพ่ือนาํท่านเข้าสู่ที่พัก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) 

ทีพ่กั : Hotel Gifu Miyako หรือเทียบเท่า 

 
วนัทีห่า้  เกียวโต - วดัคิโยมิซึ – ปราสาททอง - ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ - โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงย่านซินไซบาชิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญ่ีปุ่ นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพ่ือ

เดินทางสู่ “วดัคิโยมิส”ึ วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ต้ังตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง ... นาํท่านกราบขอ

พรพระเพ่ือความเป็นสริิมงคลในวิหาร และเชิญท่านด่ืมนํา้ศักด์ิสิทธิ์ที่ “นํ้ า 3 สาย” ที่เช่ือกันว่าถ้าด่ืมแล้วจะ

เกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน “ความรํา่รวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้

บันทกึภาพความงามของทวิทศัน์ ... แล้วเพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานํ้ าชา” ให้ท่านได้เลือกชมและซ้ือสินค้า
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พ้ืนเมืองที่มีช่ือเสยีงมากมาย อาทเิช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อปุกรณ์ชงชา-ชุดกานํา้ชา, ชุดกิโมโน, 

ชุดยูกาตะ, ชุดจิมเปอ,ิ พัด ชา และ รวมทั้งสนิค้าพ้ืนเมืองเล่ืองชื่อมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) 

หลังอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ” ร่วมย้อนรําลึกถึงท่านโชกุน

จากการ์ตูนเร่ืองดัง “เณรนอ้ยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของตัวปราสาท

โดยรอบที่ปิดด้วยทองคาํเปลว พร้อมด่ืมดํ่ากบัความสะอาดใสของ “สระนํ้ า” ที่สามารถสะท้อนให้เหน็ภาพตัว

ปราสาทได้อย่างงดงาม ... จากน้ันนาํท่านเดินทางชม “ศาลเจา้ฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศให้แก่

เทพเจ้าแห่งข้าว ตามความเช่ือของคนญ่ีปุ่ น..  ภายในท่านจะได้ชมรูปป้ันของสุนัขจ้ิงจอกมากมายที่เช่ือกันว่า

คือผู้รับใช้ของเทพเจ้าแห่งข้าวในสมัยน้ัน ... และศาลเจ้าแห่งน้ียังเป็นที่ขึ้ นช่ือของประตูโทริ ที่เรียงต่อกันยาว

ตามรางของวัดอนิาริซันที่ต้องใช้เวลาเดินถงึ 2 ช่ัวโมงและยังเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง “Memory of 

Geisha” อกีด้วย ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางโดยรถโค้ชต่อยังเมือง “โอซากา้” ที่ถือเป็นเมืองสาํคัญไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่ามหานครโตเกยีว และยังได้รับสมญานามว่า “เวนิชตะวนัออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลอง

มากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสาํคัญๆ มากมาย ... เพ่ือนาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านการค้าของเมือง

โอซาก้า  ... พบกบัร้านค้าที่มีช่ือเสยีงและร้านบูติคหรูหราด้วย และต่ืนตากับแฟชั่นอันทันสมัย ...  เชิญท่าน

สนุกสนานกับการ “เลือกชมและซ้ือ” สินค้ามากมายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “ไดมารู” นอกจากน้ียังมี

ร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยากิ” หรือลูกชิ้นปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซาก้าทีมีมากมาย

หลายร้าน อาท ิร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้อง บนตึก บิ๊กคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขาย

ขนม ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับ ร้าน 100 เยน ฯลฯ ... นอกจากน้ีให้ท่านเกบ็ภาพประทับใจกับ

สะพานกุลิโกะ สญัลักษณ์ของชินไซบาชิ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ ในย่านชินไซบาชิ *** 

ทีพ่กั : Osaka Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก  นารา - วดัโทไดจิ – ปราสาทโอซากา้ - ชอ้ปป้ิงริงกุ เอา้ทเ์ล็ท - เอออน พลาซ่า  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (11) 

(กรุณาตรวจสอบสมัภาระใหเ้รียบเรียบ เพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบนิ) 

นาํท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสาํริดที่เก่าแก่ต้ังแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ “วดัโทไดจิ” ต้ังอยู่ทาง

ทศิเหนือของสวนสาธารณะเมืองนารา  ... นาํท่านชม “วิหารไม”้ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในของวิหารเป็นที่

ประดิษฐาน “พระใหญ่เมืองนารา” พระพุทธรูปองค์น้ีทาํจากสาํริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตัน ถือเป็น

พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น และเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นแบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ... 

ทางด้านขวามือของพระใหญ่จะเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอมิ และทางด้านซ้ายของพระใหญ่จะมีเสาต้น

หน่ึงถูกเจาะรูอยู่ คนญ่ีปุ่ นเช่ือกันว่าหากใครอธิฐานอะไรแล้วสามารถลอดเสาต้นน้ีได้คาํอธิฐานจะเป็นจริง ... 
อสิระให้ท่านได้บันทกึภาพความสวยงามและได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่

ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กบักวางที่ “สวนกวาง” แห่งน้ี 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) 

หลังอาหารนําท่านสู่ “ปราสาทโอซากา้” ปราสาทโบราณ 7 ช้ันที่ ต้ังเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ... ซ่ึงเป็น

ปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นต้ังแต่สมัยของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสาํคัญกับ

การเมืองของญ่ีปุ่ น ... นาํท่านชม “พพิธิภณัฑ”์ ที่เกบ็รวบรวมข้าวของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์การต่อสู้ของญ่ีปุ่ น

สมัยโบราณที่ดูแล้วมีมนต์ขลังยิ่งนัก ... พร้อมชม “วีดีทศัน”์ ที่ถ่ายทอดถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโอ

ซาก้าและการก่อสร้างปราสาทแห่งน้ึ ... แล้วขึ้นชม “ทิวทศัน”์ ของเมืองโอซาก้าจากบริเวณชั้นดาดฟ้าของ

ปราสาท พร้อมบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย ... จากน้ันนาํท่านเดินทางต่อไปยัง “แฟคตอรี่เอา้เล็ท” 

(Rinku Outlet) แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ใกล้กบัสนามบินคันไซ ... ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้า “แบ

รนดเ์นม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, 

รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับคอล

เลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ 

พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดู

เคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึง

รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินค้าสาํหรับคุณหนู  

Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงตาม

อธัยาศัย ... ก่อนเดินทางกลับนาํท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาท ิ

นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง “รา้น 100 เยน” สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก ... 

อสิระให้ท่านได้เพลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สนิค้าถูกใจฝากคนทางบ้านตามอธัยาศัยอย่างจุใจ 

*** เพ่ือให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเยน็อสิระตามอธัยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก

ร้านค้าต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบนิคนัไซ เมืองโอซากา้”  

วนัทีเ่จ็ด สนามบคินัไซ – กรุงเทพฯ    

0030 เดินทางจากสนามบนินไซ โดยเทีย่วบนิ TG 673 

0420  ถงึ สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ ลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สาย

การบนิ เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลูกคา้ทีม่ีวตัถุประสงคเ์พือ่ท่องเทีย่วหรือสาํรวจเสน้ทางเท่านั้น หาก

ท่านถูกเจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญีปุ่่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็น

เหตุผลทีอ่ยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการที่จะคืนค่าใชจ่้าย

ใดๆ ทั้งสิ้ นแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 
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อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ ท่านละ                                                              ท่านละ 64,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน)                        ท่านละ 58,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)        ท่านละ 58,900.- บาท 

เด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)    ท่านละ 48,900.- บาท 

พกัเดีย่วเพิม่                                                                ท่านละ 8,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                                 ท่านละ 25,000.- บาท 

 

***รบกวนส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทาง 15 วนั*** 

 

อตัราค่าบริการนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

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

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อตัราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอกี !!!!! 

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

 

 

เงือ่นไขการชําระเงิน  สําหรบัการจอง กรุณาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 14 วนั 
การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์ 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาํทั้งหมด 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเกบ็เงินมัดจากทั้งหมด 
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4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเกบ็ค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

6. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจาํที่น่ัง

กบัสายการบินและค่ามัดจาํที่พัก รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือ ค่าทวัร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

7. กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตัว๋ เคร่ืองบินแล้ว ถ้าวี

ซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเกบ็ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน

ในแต่ละกรุ๊ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตาม

ความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัราแลกเปล่ียน โดยทาง บริษัทฯ จะคาํนึงถงึ

ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาํคัญที่สดุ  

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น / การนาํสิ่งของผดิกฎหมาย / เอกสาร

การเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

4. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 
 


