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TAS_ WINTER TAKAYAMA SNOW NEW YEAR 27 DEC - 2 JAN'16 7D4N (วนัปีใหม่ 69,900.-) 

 
 
 
 
 
 
 สมัผสัความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ “วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่” พร้อม “ล่องเรือโจรสลัดทีท่ะเลสาบอาชิ” 
 ช่ืนชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สญัลกัษณ์อนังดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหน่ึง 
 สมัผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Ski Resort) 
 ต่ืนตากบัหมู่บา้นโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก ้
 นาํท่านด่ืม “นํ้าศักดิ์สิทธ์ 3 สาย” แห่ง “วัดคโิยมิสึ” ที่ไดรั้บการเสนอช่ือชิง 7 ส่ิงมหศัจรรยใ์นปี 2008 
 ชมความอลงัการของ “ปราสาททอง” อนัเล่ืองช่ือจากการ์ตูนดงั “อิคควิซัง” 
 “ศาลเจ้าฟุชิม ิอินาริ” ศาลเจา้ที่สร้างขึ้นเพือ่อุทิศใหแ้ก่เทพเจา้แห่งขา้ว ตามความเช่ือของคนญีปุ่่ น 
 ขอพร “หลวงพ่อโต” พระพทุธรูปสาํริด “วัดโทไดจิ” ในวหิารไมท้ี่ใหญ่ที่สุดในโลก 
 ช่ืนชมความงดงามกบัมรดกประจาํชาติที่ยงัคงหลงเหลือจากยคุสงคราม ณ “ปราสาทโอซาก้า” 
 ชอ้ปป้ิงจุใจ“Gotemba Premium Outlet” ที่รวมสุดยอดแบรนดด์งัระดบัโลกไวบ้นหุบเขา 
 ชอ้ปป้ิงจุใจยา่นดงัในนครโอซากา้ “ชินไซบาชิ / ริงก ุเอ้าท์เล็ต / เอออน พลาซ่า” แหล่งชอ้ปที่รวมสินคา้ไวห้ลากหลาย 
 
 ผ่อนคลายกับการแช่นํ้าแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  
 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูนํ้าเย็นรสชาติเยีย่มแห่งเกาะฮอกไกโด 
 
 

 

 
สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

กาํหนดการเดนิทาง 
27 ธันวาคม – 2 มกราคม 59 (7วนั4คืน) **วนัปีใหม่** 
 

69,900.- 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
19.30  พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C  

(ใกลก้บัประตูทางเขา้หมายเลข 2) 
   พบกบัเจา้หนา้ที่ที่คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ C  
  *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึน้

เคร่ือง ดังน้ันผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาที *** 
22.10  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 640 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 
 

วันที่สอง ไร่สตรอเบอร์ร่ี - วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 30 นาที – โกเทมะเอ้าเล็ต – คาวาคูชิโกะ  
06.20 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่ นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผา่นพธีิศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระ 
นาํท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซ้ือสตรอเบอร์ร่ี “ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ของชาวญี่ปุ่ นที่มีการปลูกอยา่ง
พถีิพถินั และไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทาํให้ผลของสตรอเบอร์ร่ีนั้นมีขนาดใหญ่ สี
แดงสด และรสชาติหวานกว่าบา้นเราหลายเท่า ... ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ีและที่สาํคญัคือท่าน
สามารถชิมสตรอเบอร์ร่ีในไร่น้ีได ้โดยสามารถเด็ดจากตน้ดว้ยตวัเอง ... จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “วนอุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่” ซ่ึงถือวา่เป็นสถานที่พกัผ่อนหยอ่นใจที่มีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงของ
ญี่ปุ่ น 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
หลงัอาหารนาํท่านเปล่ียนอิริยาบถเป็นการ “ล่องเรือโจรสลัด”   สมัผสัความงามราวกบัภาพวาดของทิวทศัน์ของ 
“ทะเลสาบอาชิ” (ใช้เวลาล่อง 30 นาที) ... เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบริเวณ “ดาดฟ้าเรือ” เพื่อบนัทึกภาพความ
งามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั ... จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท” ที่
รวบรวมแบรนด์ระดบัโลกมาไวด้้วยกนับนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เช่ือมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยาน
แห่งชาติฮาโกเน่กบัมหานครโตเกียว ให้ท่านไดอิ้สระกบัการเลือกซ้ือเลือกชมสินคา้ที่ไดร้วบรวมกว่า 165 แบ

         
       Shirakawa Village           Fuji Ten Snow Resort              Kinkakuji Castle                 Osaka Castle 
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รนด์ดงัไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Gap และอีกมากมาย หมวดสินคา้ 
Intimate Apparel ไดแ้ก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินคา้Home Fashion ไดแ้ก่ Bodum, Fragrance 
Outlet และ Richard Ginori เป็นตน้ ... นอกจากน้ียงัมีหมวดสินคา้อ่ืนๆ อยา่งรองเทา้ กระเป๋า เส้ือผา้เด็ก ซ่ึง
ของทุกช้ินเป็นของแทแ้ละราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินคา้ที่รวมไวใ้นพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็น
สวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของคนญี่ปุ่ นโดยเฉพาะให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิงกนัตามอัธยาศยั ... สมควรแก่เวลานํา
ท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกัพร้อมทั้งอาบนํ้ าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ท่านจะไดพ้กัผ่อนกบัการลองอาบ “โอนเซ็น” 
(Onsen) นํ้ าแร่ในไสตลญ์ี่ปุ่ นและพกัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให้ท่านไดล้ิ้มรสปูนํ้ าเยน็แห่ง “เกาะฮอกไกโด” ซ่ึงไดรั้บการ
กล่าวขานจากนกัโภชนาการญี่ปุ่ นวา่เป็นปูนํ้ าเยน็ที่เน้ือมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเน้ือที่นุ่มน่ารับประทานให้ท่าน
ไดอ่ิ้มอร่อยแบบไม่อั้น 
ที่พัก : Hotel Route Inn Kawaguchiko หรือเทียบเท่า 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพือ่สุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) นํ้ าแร่ใน
ไสตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บ
และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
 

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ – Fuji Ten Snow Resort – ทาคายาม่า 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

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

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
หลงัอาหารนาํท่านสัมผสักบัประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fuji Ten Snow Resort) 
ลานสกีและที่พกัที่ตั้งอยูบ่ริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... ท่านจะไดส้ัมผสักบั “หิมะ” ที่ตกในช่วงปีใหม่ ... หากมีเวลาพอ
อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผสัประสบการณ์ใหม่ อาทิ ต่ืนเตน้กับการล่ืนไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์
บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกบัการ “น่ังเล่ือนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งด่ืมดํ่ากบัทศันียภ์าพที่ถูกปกคลุมดว้ย
หิมะที่ดูแลว้สะอาดตายิง่นกั (มี Slade ให้บริการ / ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี) ... สมควรแก่
เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่ทีอาบ
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ดว้ยจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะพร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขนุเขาและวฒันธรรมอนังดงาม 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
ที่พัก : Takayama Associa Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี  อดีตจวนผู้ว่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ - หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” – กิฟุ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําท่านชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทาํงานและที่อยู่อาศยัของผูว้่า
ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 
300 ปีที่แล้ว ... ท่านจะไดช้มถึง “ห้องทํางาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต ... 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเก่านาํท่านสมัผสักบับรรยากาศบา้นเรือนในสมยัเอโดะ 
งานหตัถกรรมพื้นเมืองต่างๆ และร้านคา้มากมายที่ยงัคงอนุรักษบ์รรยากาศและสถาปัตยกรรมสมยัเก่าไวใ้ห้ได้
ช่ืนชม 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
นาํท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมหมู่บา้นที่มีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล์กสัโซ-สึคุริ เป็น
สไตล์ญี่ปุ่ นดั้งเดิมแท้ๆ  ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดู
หนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศญี่ปุ่ นกา้วหนา้มีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยแีละไฮเทคอยา่งที่สุด แต่ยงัคงไวซ่ึ้ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น ...  หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยก
ยอ่งเป็น “มรดกโลก” จากองคก์าร “ยูเนสโก้”  ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี 1995 ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติได้
อยา่งเหมือนเดิม ล่องนํ้ าใสไหลเยน็ เห็นตวัปลาเทราต ์แหวกว่ายสบายตายิ่งนัก ต่ืนตาต่ืนใจช่ืนชมกับความ
สวยงามของบา้นทรงโบราณที่อยูท่่ามกลางหุบเขา ซ่ึงทาํให้มีทศันียภาพ บรรยากาศที่งดงามตามธรรมชาติได้
อยา่งลงตวั ... สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ “เมืองกิฟุ” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแห่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติมากมาย และสถานที่ที่สาํคญัทางประวตัิศาสตร์เพือ่นาํท่านเขา้สู่ที่พกั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (8) 
ที่พัก : Hotel Gifu Miyako หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  เกียวโต - วัดคโิยมิซึ – ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - โอซาก้า – ช้อปป้ิงย่านซินไซบาชิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

นาํท่านเดินทางสู่เมือง “เกียวโต” เมืองหลวงแห่งที่ 2 ของญี่ปุ่ นที่เคยรุ่งโรจน์มากว่า 1,000 ปี ... เพื่อเดินทางสู่ 
“วัดคิโยมิสึ” วดัที่สร้างดว้ยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเนินเขาสูง ... นาํท่านกราบขอพรพระเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวหิาร และเชิญท่านด่ืมนํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิที่ “นํ้า 3 สาย” ที่เช่ือกนัวา่ถา้ด่ืมแลว้จะเกิดความเป็นสิริ
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มงคลในดา้น “ความร่ํารวย,ความมีช่ือเสียง และ มีสุขภาพดี” ... อิสระให้ท่านได้บนัทึกภาพความงามของ
ทิวทศัน์ ... แลว้เพลิดเพลินที่ “ถนนสายกานํ้าชา” ให้ท่านไดเ้ลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมืองที่มีช่ือเสียงมากมาย 
อาทิเช่น เคร่ืองป้ันดินเผา, เคร่ืองเซรามิค,อุปกรณ์ชงชา-ชุดกานํ้ าชา, ชุดกิโมโน, ชุดยกูาตะ, ชุดจิมเปอิ, พดั ชา 
และ รวมทั้งสินคา้พื้นเมืองเล่ืองช่ือมากมาย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (10) 
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือที่เรียกวา่ “ปราสาทคนิคาคุจิ” ร่วมยอ้นราํลึกถึงท่านโชกุนจาก
การ์ตูนเร่ืองดงั “เณรน้อยเจ้าปัญญา - อิคคิวซัง” ... อิสระให้ท่านไดช่ื้นชมความงามของตวัปราสาทโดยรอบที่
ปิดดว้ยทองคาํเปลว พร้อมด่ืมดํ่ากบัความสะอาดใสของ “สระนํ้า” ที่สามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทได้
อยา่งงดงาม ... จากนั้นนาํท่านเดินทางชม “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ศาลเจา้ที่สร้างขึ้นเพือ่อุทิศให้แก่เทพเจา้แห่งขา้ว 
ตามความเช่ือของคนญี่ปุ่ น..  ภายในท่านจะไดช้มรูปป้ันของสุนขัจ้ิงจอกมากมายที่เช่ือกนัว่าคือผูรั้บใชข้องเทพ
เจา้แห่งขา้วในสมยันั้น ... และศาลเจา้แห่งน้ียงัเป็นที่ขึ้นช่ือของประตูโทริ ที่เรียงต่อกนัยาวตามรางของวดัอินา
ริซันที่ตอ้งใชเ้วลาเดินถึง 2 ชัว่โมงและยงัเป็นสถานที่ถ่ายทาํภาพยนตร์เร่ือง “Memory of Geisha” อีกดว้ย ... 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ต่อยงัเมือง “โอซาก้า” ที่ถือเป็นเมืองสาํคญัไม่ยิ่งหยอ่นไปกว่ามหา
นครโตเกียว และยงัไดรั้บสมญานามวา่ “เวนิชตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีคูคลองมากมายตดัผ่านตวัเมือง
และยา่นสาํคญัๆ มากมาย ... เพือ่นาํท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นการคา้ของเมืองโอซากา้  ... พบกบัร้านคา้ที่
มีช่ือเสียงและร้านบูติคหรูหราดว้ย และต่ืนตากบัแฟชัน่อนัทนัสมยั ...  เชิญท่านสนุกสนานกบัการ “เลือกชมและ
ซ้ือ” สินคา้มากมายในหา้งสรรพสินคา้ช่ือดงั “ไดมารู” นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร เชิญท่านทดลองชิม “ทาโกยา
ก”ิ หรือลูกช้ินปลาหมึกอาหารขึ้นซ้ือของเมืองโอซากา้ทีมีมากมายหลายร้าน อาทิ ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้ง บน
ตึก บิ๊กคาเมล่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ร้านเคร่ืองสาํอาง ร้านขายขนม ร้านขายเส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั ร้าน 
100 เยน ฯลฯ ... นอกจากน้ีใหท้่านเก็บภาพประทบัใจกบัสะพานกุลิโกะ สญัลกัษณ์ของชินไซบาชิ 
*** เพื่อให้ท่านไดใ้ชเ้วลาไดอ้ยา่งคุม้ค่าอาหารม้ือเยน็อิสระตามอธัยาศยั ... ให้ท่านไดเ้ลือกชิมร้านอร่อยจาก
ร้านคา้ต่างๆ ในยา่นชินไซบาชิ *** 
ที่พัก : Osaka Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  นารา - วัดโทไดจิ – ปราสาทโอซาก้า - ช้อปป้ิงริงก ุเอ้าท์เล็ท - เอออน พลาซ่า  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  ที่หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
นาํท่านกราบนมสัการขอพรพระพทุธรูปสาํริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมยัคริศตวรรษที่ 18 ณ “วัดโทไดจิ” ตั้งอยูท่างทิศ
เหนือของสวนสาธารณะเมืองนารา  ... นาํท่านชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในของวิหารเป็นที่
ประดิษฐาน “พระใหญ่เมืองนารา” พระพุทธรูปองคน้ี์ทาํจากสาํริด ความสูง 16 เมตร หนัก 500 ตนั ถือเป็น
พระพทุธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น และเป็นพระพุทธรูปองคต์น้แบบของพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ ... 
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ทางดา้นขวามือของพระใหญ่จะเป็นที่ประดิษฐานของเจา้แม่กวนอิม และทางดา้นซ้ายของพระใหญ่จะมีเสาตน้
หน่ึงถูกเจาะรูอยู ่คนญี่ปุ่ นเช่ือกนัว่าหากใครอธิฐานอะไรแลว้สามารถลอดเสาตน้น้ีไดค้าํอธิฐานจะเป็นจริง ... 
อิสระให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความสวยงามและไดเ้พลิดเพลินกบัความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่
ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารใหก้บักวางที่ “สวนกวาง” แห่งน้ี 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) 
หลงัอาหารนาํท่านสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมือง ... ซ่ึงเป็นปราสาท
เก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมยัของโตโยโตมิฮิเดโยชิ เจา้เมืองผูย้ิง่ใหญ่และมีบทบาทสาํคญักบัการเมือง
ของญี่ปุ่ น ... นําท่านชม “พิพิธภัณฑ์” ที่เก็บรวบรวมขา้วของเคร่ืองใช้และอุปกรณ์การต่อสู้ของญี่ปุ่ นสมัย
โบราณที่ดูแลว้มีมนตข์ลงัยิง่นกั ... พร้อมชม “วีดีทัศน์” ที่ถ่ายทอดถึงประวติัความเป็นมาของเมืองโอซากา้และ
การก่อสร้างปราสาทแห่งน้ึ ... แลว้ขึ้นชม “ทิวทัศน์” ของเมืองโอซากา้จากบริเวณชั้นดาดฟ้าของปราสาท พร้อม
บนัทึกภาพความงามตามอธัยาศยั ... จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อไปยงั “แฟคตอร่ีเอ้าเล็ท” (Rinku Outlet) แหล่งช้
อปป้ิงใหญ่ใกลก้บัสนามบินคนัไซ ... ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดงัหลากหลาย
และสินคา้ดีราคาพเิศษ อาทิ เคร่ืองสาํอาง, เคร่ืองประดบั, เส้ือผา้, กระเป๋า, รองเทา้อุปกรณ์กีฬา, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และยงัเป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกบัคอลเลคชัน่เส้ือผา้ล่าสุด อาทิ  MK Michel 
Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซ้ือกระเป๋าไฮไซ Bally, 
Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะเลือกดูเคร่ืองประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง  Tag 
Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รวมไปถึงรองเทา้แฟชัน่ Hush Puppies, Scotch Grain, 
Skechers, Hogan ฯลฯ หรือเลือกซ้ือสินคา้สาํหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House 
และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ... ก่อนเดินทางกลบันาํท่านเดินทางสู่ “เอออน 
พลาซ่า” ศูนยร์วมสินคา้ชั้นนาํต่างๆ มากมาย อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ รวมทั้ง “ร้าน 
100 เยน” สินคา้คุณภาพดีราคาแสนถูก ... อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ถูกใจฝาก
คนทางบา้นตามอธัยาศยัอยา่งจุใจ 

                   *** เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุม้ค่าอาหารม้ือเย็นอิสระตามอัธยาศยั ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจาก 
                        ร้านคา้ต่างๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า”  
วันที่เจ็ด  สนามบิคนัไซ – กรุงเทพฯ    
0030  เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 673 
0420  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 
 

 
 
 

 
 
อัตราค่าบริการ  

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 69,900.- บาท 

เด็กอายต่ํุากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                        ท่านละ 63,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)     ท่านละ 63,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 52,900.- บาท 
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                                         ท่านละ 8,000.- บาท 
มีต๋ัวแล้วลด                                                                          ท่านละ 25,000.- บาท 
 

***รบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดนิทาง 15 วัน*** 
 
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. คา่ใชจ่้ายส่วนตวั  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*** 

 



 

8 

TAS_ WINTER TAKAYAMA SNOW NEW YEAR 27 DEC - 2 JAN'16 7D4N (วนัปีใหม่ 69,900.-) 

 
 
เง่ือนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  

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 

 
 


