
 

 

 

 
 

 

 

 



วันแรก  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง 

และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

23.55 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG 622 บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง 
 

 
 

วันที่สอง โอซาก้า – เกียวโต - วัดไดโกจิ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง 

- มิตซุย เอ้าท์เล็ท 

 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแลว้  เมือง
เกียวโต ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น มีชือ่เสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องวัดและศาลเจ้า เกียวโตเป็นศูนย์กลาง
การปกครองและวัฒนธรรมมากว่า 1,100ป ีมีอาณาเขตตั้งแต่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้จรดตะวันตกเฉียงเหนือใน
ตอนกลางและเหนือของภูมิภาคคันไซทำให้มีลักษณะทางภมูศิาสตร ์4 ประการ ไดแ้ก่ชายฝั่งทรงฟันใบเลื่อยรอบอ่าว
ไมสึรุทางตะวันออกเฉียงเหนือ,ภูเขาทันบะตรงใจกลาง,ที่ราบลุ่มเกียวโตทางตะวันออกเฉียงใต้และที่ราบลุ่มยามาชิ
โระ  จากนั้นนำท่านเดนิทางสู่ วัดไดโกจ ิสรา้งขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มีอายุกว่า 1,200 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นสมบัตแิห่งชาตแิละวัดมรดกโลกที่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่
ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ และมีเจดีย์ 5 ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่เก่าแกท่ี่สุดในเกียวโต  วัดไดโกจิ เป็น
วัดที่มีขนาดใหญ่โตซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาทางด้านใต้ของเกยีวโต ส่วนของอาคารหลักอยู่บริเวณด้านล่าง
เชิงเขาและติดกับเส้นทางเดินป่าซึ่งเส้นทางนี้สามารถเดินไปยังวัดอื่นๆ ได้  
 



 
 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหมูต้นตำรับ 

 

บ่าย จากนั้นนำท่านชม เดินทางสู่ ศาลเจ้าเฮอัน หรือศาลเจ้าเฮอันจิงงุ ศาลเจ้าเฮอันสร้างในปี 1895 เนื่องในโอกาสที่
นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอด
แบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี 1227 เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
เฮอันซึ่งได้รับอิทธิพลจากจนี ศาลเจ้าในลทัธิชินโตก็เปลี่ยนมาสร้างตามแบบวัดในพุทธศาสนา จากที่เคยทิ้งเนื้อไม้ไว้
ให้มีสีตามธรรมชาติก็หันมาทาสีเป็นครั้งแรกเมื่อก้าวผ่านประตูศาลเจ้าเข้าไป จะพบภาพจำลองของพระราชวัง
โบราณที่ย่อส่วนลงมาเหลือสองในสาม มีลานหินกรวดสขีาวอันกว้างขวางทอดตรงไปยังวิหารใหญไ่ดโงะคุเด็ง (ถ้า
เป็นวังจริงๆ นี่ก็คือที่ว่าราชการทั้งหลายทั้งปวง) ซึ่งมีเจดีย์พยัคฆ์ขาวขนาบอยู่ทางตะวันออกและตะวันตก ประตู
ด้านซ้ายของวิหารจะเปิดออกสู่สวนแบบเฮอนัที่ออกแบบมาให้ใช้ล่องเรือและเดินเล่นได้ด้วยสะพานแบบจีน บึงน้ำ
ใสและบันไดมังกร  

 



 
 
นำท่านเปดิประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณข์องประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ 
ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทฉะ นบัตั้งแต่ประมาณศตวรรษที ่14 ต้นฉบับของพิธีชงชา และให้ท่านได้
สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันในวงสงัคมเกี่ยวกับการดื่มและชงชาที่ได้แพร่หลายใน
บรรดาชนชั้นสูงในประเทศญี่ปุ่น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมา
บุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เปน็วัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.
2498 ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม 
 

 



มาเที่ยวปราสาททอง สถานที่ยอดฮิตในการ์ตูนเรื่องดัง อิคคิวซงั ทั้งทีจะพลาด
กับเมนูของหวานทานเล่นยอดฮติของปราสาททองได้ยังไงกันแนะนำซอฟท์ครีมจาก
ร้าน Kinkaku Soft Ice Cream ซึ่งตัวซอฟท์ครีมนั้นจะเป็นรสชาเขียว เนื้อครีมเนียน
นุ่มละมุนลิ้น ทำมาจากผงชาเขียวแท้ๆต้นตำรับของญี่ปุ่น ข้างในโคนใส่แป้งโมจเิพื่อ
เพิ่มความนุ่มนวลการในลิ้มรส และเพิ่มถั่วแดงหวานที่ให้รสชาดเข้ากันดีกับชาเขียวก่อนจะหุ้มด้วยแผ่นทองคำที่ผลิต
โดยฝีมือช่างทำกระดาษวาชิสไตล์ญี่ปุ่น 
จากนั้นนำท่าน ชอ้ปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบ
รนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, 
Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป 
นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็น
พื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย  

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย  

พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่สาม ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ –สะพานนาคะบาช ิ - ที่ทำการเมืองเก่าทาคายาม่า –  เขตเมืองเก่าซันมา

ชซิึจิ - อิออน มอลล ์

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร 
เดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกใหเ้ปน็มรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะ
ได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตาม

รปูแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 
เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี 
 



 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วยเมน ูTobanyaki Set 

 
นำทา่นชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายามา่ ใช้เป็นทั้ง
ที่ทำงาน และทีอ่ยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเปน็เวลากว่า 176 ปี 
ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว เป็นทีท่ำการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแห่ง
เดียวที่ขา้มพ้นยุคสมัยมาได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งภายในนี้ประกอบด้วยบรเิวณไต่สวนพิจารณาคด ีห้องขังนักโทษ โรง
ครัว และหอ้งพักของเจ้าหน้าที่ ไมร่วมค่าเข้าชมทา่นละ  430 เยน   
 



 
 

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพประทับใจกับ สะพานนาคะบาช ิตั้งอยู่ทีเ่มืองทาคายาม่าในเขตฮดิะของจังหวัดกิฟุ ซึง่เมือง
เก่าแห่งนี้ย ังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ป ุ่นดั้งเดิม จนกลายเป็นอีกจดุหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเหล่า
นักท่องเที่ยวที่ต้องการสมัผสัเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม สะพานสามารถเห็นได้อย่างโดดเด่น
จากสีที่แดงเข้ม ทำให้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่าย อีกทัง้สะพานแห่งนี้ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญจุดหนึ่งของเมือง 
โดยเฉพาะช่วงกลางถึงปลายเดือนเมษายนที่จะมีซากุระบานสะพรั่งอยู่รายล้อมตัวสะพาน จนกลายเป็นจุดชมซากุระ
ยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองทาคายาม่าเลยทีเดียว 

 



 
นำชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซึ่งยงัคงความเป็นบ้านเมืองแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างแท้จริงเดินชม เขตเมือง
เก่าซันมาชิซจึิ ซึง่เต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะกว่า 300 ปี
ก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจ ไมว่า่จะเป็นเหล้าสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็นตุ๊กตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยก่อน   
 

 
 

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า ห้างจัสโก้อิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น มีสินค้ามากมาย
หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อกัน ไม่ว่าจะเป็นโซนเครื่องซำอางค ์ของใช้เด็ก ของเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า 
ยาสามัญประจำบ้านหรือแม้กระทั่งผลไม้สดๆจากไร่ของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกัน  พิเศษสุดกับร้าน 100 เยน 
ทีทุกอย่างในร้านราคาเพยีง 100 เยนเท่านัน้ ซึ่งเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว    

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 

พักที่  โรงแรม  NAGOYA CROWN HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี่ ลานสกี - โอซาก้า  - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาช ิ

 

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งทา่มกลางหมิะ ณ ลานสกี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนไดต้าม
อัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มี
ชื่อเสียง ท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน ท่านที่สนใจจะเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นสามารถติดต่อหวัหน้าทัวร์



ล่วงหน้า ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เครือ่งเล่นสกี สโนว์สเลด หรือครูฝกึ ประมาณ 5000 เยน (ลานสกีจะเปิด

ให้บริการหรือไม ่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  

 

 
 
หมายเหตุ : ในกรณทีี่ลานกิจกรรมหิมะปิดให้บริการหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำให้เข้ารับบริการไดบ้ริษัทขอ
สงวนสทิธิเ์ปลี่ยนแปลงโปรแกรมนำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย
แหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบ
รนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสนิค้าสำหรบั
ทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชัน่หญิงชายและเด็กจนถึงอุปกรณ์กีฬาและสินค้าทั่วไป นอกจากนี้
ภายในห้าง ยงัมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm 
Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย     
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษบฟุเฟ่ต์ปิ้งยา่งยากินคิ ุ

 
นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาทท่านละ 600 เยน) ซึ่งถือได้ว่าเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง สัมผสัความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาของปราสาท 
รวมทั้งประวัติและข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆของโชกุน ฮเิดโยชิโตโยโตม ิผู้มีคำสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้ 
 



 
 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครือ่งสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีทีร่้านค้าปลอดภาษดีิวตีฟ้ร ีซึ่งมี
สินค้าให้บริการทุกท่านเลือกจับจ่ายใช้สอยในราคาถูกย่อมเยาว์อย่างมากมายโดยสนิคา้บางประเภทจะไมส่ามารถซือ้
ในเมืองอื่นของประเทศญี่ปุ่นได้จะเป็นสินค้าประจำเมืองเท่านั้น  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ชนิไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชือ่ดัง
ของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับรา้นค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้ง
สำหรับเด็ก และผู้ใหญ  ่ซึง่ย่านนี้ถอืว่าเป็นย่านแสงส  ีและบันเทิงชั้นนำแห่งหนึง่ของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมี
ร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัด
ทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรปูกนัเป็นที่ระลกึอยา่งมาก และร้านค้า
ทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้นของตนใหไ้ด้มากที่สุด เพื่อดึงดดูลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่น
ของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคา้ของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง  
 

 



 

ค่ำ  อิสระอาหารคำ่ตามอธัยาศัย 

พักที่  โรงแรม WBF OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

 
 
 
 

วันที่ห้า  ตลาดปลาคุโรมง - วัดสุมิโยชิไทฉะ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นำท่านเดินทางสู ่ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเกา่แก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับ
สมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้ากันเลยทีเดียว มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เลก็ๆทอดยาวประมาณ 
600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่น
และอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน ของที่ขายส่วนภายในตลาดคุโรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะ
อาหารทะเล เนื้อ และผักต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกนั ทั้งแบบสดๆ เช่น ซาชมิิ ซูชิ 
และหอยนางรม และแบบปรุงสุก เช่น ปลาไหลย่าง ปลาหมึกย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปุระ เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะ
เป็นพวกผลไม้ต่างๆตามฤดูกาลของญี่ปุ่นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก เช่น แอปเปิ้ล มะเขือเชอรี่ สตอเบอรี่ เม
ล่อน กีวี และลูกแพร เป็นต้น 

 

 
 



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าสุมิโยช ิเป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรตที่ 3 เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่
เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ความเก่าแก่เทา่นั้นะ แตร่ปูแบบสถาปัตยกรรมการ
สร้างก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ทีไ่หนๆ เพราะถูกสร้างด้วยรูปแบบที่เรียกว่า สุมิโยชิ-ซึคุริ ที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ 
ต่างจากที่อื่นที่จะมีทรงโค้งๆ จั่วจะถูกตกแต่งด้วยไม้ที่ลักษณะไขว้กันคล้ายกับไม้กางเขนของศาสนาคริสต์ หากออก
จะเป็นรูปกากบาทซะมากกว่า รวมทั้งยังมีไม้ขนาดเล็กๆวางเรยีงกันตามแนวยาวทัว่ทัง้หลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่
ทางเข้าอยู่ด้านใต้หน้าจั่วของหลังคาและยังมีรั้วล้อมรอบ จากความต่างและความเก่าแก่นี้ที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้มี
ชื่อเสียงมากๆในญี่ปุ่น 
 

 
 

เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนัน้นำท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet) แหล่งช้อปปิง้ใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับ
การเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, 
เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอนิเตอร์มากมาย
ก บั คอล เลคช ั่น เส ื้อ ผ ้าล ่าส ุด  อาท  ิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley,  Diffusione 

Tessile ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel,Tumi, Gap, Armany ฯลฯ หรือจะ
เลือกดูเครือ่งประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete,S.T.Dupont, Tasaki ฯลฯ รวมไปถึงรองเท้า
แ ฟ ช ั่น  Hush Puppies, Scotch Grain,Skechers, Hogan ฯ ล ฯ  ห ร ือ เ ล ือ ก ซ ื้อ ส ิน ค ้า ส ำ ห ร ับ
คุณหน ู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids,Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้
ตามอัธยาศัย  
(อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า) 

 



 
 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยเที่ยวบินที ่TG673 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ 
ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ ** บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว** 
 



 

กำหนดการเดินทาง 

 

ผู้ใหญห่้องละ 

2-3 ท่าน 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว 

10 – 14 มกราคม 2563 31,999 8,000 21,999 

11 – 15 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 

15 – 19 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
16 – 20 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
17 – 21 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
22 – 26 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
23 – 27 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
24 – 28 มกราคม 2563 32,999 8,000 22,999 
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 32,999 8,000 22,999 
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 8,000 23,999 

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 33,999 8,000 23,999 

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
21 – 25 กุมภาพนัธ์ 2563 32,999 8,000 22,999 
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 32,999 8,000 22,999 
04 – 08 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

11 – 15 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

18 – 22 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 

21 – 25 มีนาคม 2563 35,999 8,000 25,999 



 

 

***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน*** 

** ราคาเด็กอายุไมถ่ึง 2 ขวบ 10,000 บาท 

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจาก

ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหก้ับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ คา่ทัวร์ส่วนที่

เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ 1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไมส่ามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงือ่นไขของสายการบิน 

 2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชั่น 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เขา้ประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วย

วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยนัการมีคณุสมบัติ

การเข้าประเทศญีปุ่น่* ดังตอ่ไปนี ้

 

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงนิสด บัตรเครดติ) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก. R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ   R ค่าจ้างมัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

T คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นใหก้ับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะ
สัน้ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า
เพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท** 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต คา่ซัก
รีด มินิบาร์ในห้อง รวมถงึค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 
T คา่ทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน 
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 



T คา่ธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวซี่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ทีป่ระสงคจ์ะพำนักระยะ
สั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบรกิารสว่นที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วนัจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิ2กการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการ
จองกับทางบรษิัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษิัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคนืที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดย
แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของคา่บริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วัน

เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ยที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แกน่ักท่องเที่ยว 
เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดนิทางไม่ถึง 15 คน  
 



เงื่อนไขและข้อกำหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออก
เมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไมม่ีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  
แตห่ากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะ
เดินทางได้  ทางเรายินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อ
ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทอ่งเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ 
วันที่เดนิทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนงึถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 
เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น 

7. อัตราค่าบรกิารนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
ราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกนัภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ
บริษัทกำกับเท่านั้น  

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะนำติดตัวขึ้นเครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลติรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 
มิลลิลติร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าทีต่รวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนญุาตให้ถอืได้ท่านละ 
1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใตท้้องเครื่องบินเทา่นั้น  
 

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบิน
เท่านั้น  
3. ประเทศญีปุ่่น มีกฎหมายหา้มนำผลิตภัณฑ์ทีท่ำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหลา่นี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอตัราที่สูงมาก 

  

 
 


