
 

 
 
 
 

 

 

 
 

   
 

จุดเด่น !! 

 ชมศาลเจา้ฟูชิมิอินาร ิตื่นตากับเสาโทริอิสีแดงสม้นับพนัตน้ 

 สมัผสัหิมะ ณ ลานสกี WASHIGATAKE  

 ชมหมู่บา้นชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) ในบรรยากาศท่ีสวยงาม ตามแบบฉบบัญ่ีปุ่น 

 เดินเล่นชมเมืองโบราณ ย่านซันมาชิ ซูจ ิ“ลิตเติ้ ลเกียวโต” 

 ร่วมชมเทศกาลประดบัไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ 

 ชมวดัทอง คินคะคุจ ิ(มรดกโลก) สีทองเหลืองอร่ามตั้งโดดเด่นกลางน ้า   

 ช่ืนชมความงามพรอ้มถ่ายรูปคู่กับความอลงัการของปราสาทโอซากา้ 

 ชมตลาดปลาโอซากา้ ใหท่้านไดล้ิ้ มลองอาหารทะเลสดๆ 

 ชอ้ปป้ิงย่านชินไซบาชิ และ รินคุ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท // ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลกัก้ีแบค (1 ม.ค. 63) 

 

วนัเสารท์ี่ 28 ธ.ค. 62 (1)  สนามบินสุวรรณภมิู 

23.50 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 แถว C 

สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ

ก่อนออกเดินทาง  

 

วนัอาทิตยท์ี่ 29 ธ.ค. 62 (2) สนามบนิสุวรรณภมิู - สนามบินคนัไซ (ญี่ปุ่น) – เกียวโต –  

     เสาประตสีูแดงโทริอิ ณ ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ – ยา่นฮิกาชิยาม่า – กิฟุ  

03.45 น. เหินฟ้าสู ่เมืองโอซากา้ ภมิูภาคคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG-XXXX  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ  

11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นท่าอากาศยานนานาชาติท่ีใหญ่อันดับ

สองของญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านใหเ้ป็นเวลา

เดินทาง : 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 

แถมฟร ี!! ซิมเน็ต 
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ทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) *** ส  าคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตใหน้ าอาหาร

สด จ  าพวก เน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรบัและจบั หลงัผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ ...  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่เมืองเกียวโต (KYOTO) เป็นจงัหวดัหน่ึงในภูมิภาคคันไซ ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของ

ประเทศญ่ีปุ่นมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแต่ปี ค.ศ. 794 จนถึง 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว ใน

ปัจจุบันยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศญ่ีปุ่นดว้ยประชากรท่ีมากถึง 1.4 ลา้นคน  

เกียวโตจึงเป็นเมืองสาํคัญท่ีเต็มไปดว้ยประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมของญ่ีปุ่น ... นําท่านสู่ ศาลเจา้     

ฟูชิมิอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) ท่ีคนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่า ศาลเจา้แดง หรือ ศาลเจา้

จิ้ งจอก เป็นศาลเจา้ชินโต ท่ีมีความสาํคัญแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต (KYOTO) มีชื่อเสียงโด่งดังจาก

ประตูโทริอิ (TORII GATE) หรือ เสาประตูสีแดง ท่ีเรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จาํนวนหลายหม่ืนตน้จน

เป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ ท่ีผูค้นเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักด์ิสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของ

ความอุดมสมบรูณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไรน่าต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวค์ู่กาย จึงไม่

น่าแปลกใจเท่าไหรท่ี่จะเห็นรปูป้ันจ้ิงจอกอยูจ่าํนวนมากภายในศาลเจา้ 
 

     

... จากน้ันเดินทางสู ่ย่านฮิกาชิยาม่า (HIGASHIYAMA) ถือไดว้า่เป็นยา่นการคา้ท่ีฮอตฮิตมากท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของเมืองเกียวโต โดยย่านน้ีจะตั้งอยู่บริเวณท่ีเป็นเนินเขาทางตะวนัออกของเกียวโต เต็มไปดว้ย

รา้นคา้จาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นรา้นอาหาร รา้นของกินเลน่ รา้นขายสินคา้ต่างๆ และรา้นขนมพ้ืนเมือง 

ส่ิงท่ีทําใหย้่านน้ีมีเสน่ห์มากท่ีสุดก็น่าจะเป็นรูปแบบอาคารบา้นเรือนรา้นคา้ท่ียงัคงความเก่าแก่เป็น

สไตลโ์บราณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณระหวา่งวดัน้ําใส หรือ คิโยะมิสุ (KIYOMIZU) ไปจนถึง ศาลเจา้

ยาซากะ (YASAKA) ท่ีแมจ้ะเป็นถนนแคบๆแต่บอกเลยว่าเด็ดตรงท่ีตัวบา้นเรือนท่ีเรียงรายตลอด

เสน้ทางจะเป็นรปูแบบสถาปัยกรรมโบราณดั้งเดิมของญ่ีปุ่นท่ีทาํจากไมล้ว้นๆแลดมีูมนตข์ลงัดึงดูดใจ ... 

จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่เมืองกิฟุ (GIFU) จงัหวดัในภาคกลางหรือภมิูภาคจบุูของญ่ีปุ่น 
 

   
 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ตป้ิ์งยา่ง (YAKINIKU) 

  พกัคา้งคืน ณ HOTEL RESOL GIFU หรือเทียบเท่า  
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วนัจนัทรท์ี่ 30 ธ.ค. 62 (3) สมัผสัหิมะ ณ ลานสกี WASHIGATAKE - จุดชมวิวชิราคาวาโกะ – 

หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) – ทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจ ิ

“ลิตเต้ิลเกียวโต” – นาโกย่า – เทศกาลประดบัไฟ นาบานะ โนะ 

ซาโตะ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านสมัผสัความสนุกสนานกบัหิมะ ณ ลานสกีวะชิงาตาเกะ (WASHIGATAKE) แนะนําใหท่้านเล่น

กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ใหทุ้กท่านไดอิ้สระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะอย่างเต็มท่ี ** ไม่รวม

อัตราค่าเช่าอปุกรณ,์ ชดุส าหรบัเลน่สกี, เครื่ องเลน่ทกุชนิด และค่าขึ้นลฟิต ์** การเขา้ลานสกีข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ 
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท่้านล้ิมลองเน้ือฮิดะ (HIDA MEAT) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว SHIRAKAWAKO OBSERVATION POINT จุดชมวิวน้ี อยู่บนเนินเขาท่ีไม่สูง

มาก ทาํเป็นระเบียงท่ีเดินสะดวก สามารถมองเห็นหมู่บา้นชิราคาวาโกะไดท้ั้งหมด หมู่บา้นท่ีเราเห็นใน

มุมมหาชนน้ี คือ หมู่บา้น OGIMACHI หมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในชิราคาวาโกะ ... จากน้ันนําท่านสู่ หมู่บา้น

หลังคาโบราณชิราคาวะโกะ (SHIRAKAWA-GO) หรือมีชื่อหลักว่า หมู่บา้นโอกิมาจิ (OGIMACHI 

VILLAGE) นับวา่เป็นหมู่บา้นท่ีมีความสวยงามและลํ้าค่าทางวฒันธรรมจนไดร้บัการข้ึนทะเบียนมรดก

โลกของยูเนสโกปี 1995 อีกดว้ย หมู่บา้นแหง่น้ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 250 ปี ถือวา่เป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ 

ภายในหมู่บา้นน้ันมีบา้นไร่กัสโชซูคุริ (GASSHO-ZUKURI FARMHOUSES) ใหเ้ท่ียวชมโครงสรา้งบา้น

ออกแบบมาเพ่ือทนทานต่อหิมะท่ีรุนแรงในฤดหูนาว บา้นไรบ่างสว่นจากรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ีไดถู้กยา้ย

ใหไ้ปอยูใ่นพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ ซ่ึงตั้งอยูต่รงขา้มแม่น้ําจากใจกลางเมือง 
 

   
 

... ต่อไปนําท่านเดินทางสู ่เมืองทาคายาม่า (TAKAYAMA) เป็นเมืองท่ีมีการผสมผสานระหว่างเกียวโต

กบัขนบธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกนั ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีโอบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ในจงัหวดั

กิฟุ ดํารงไวซ่ึ้งบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมืองเก่าแก่ไวเ้ป็นอย่างดี ... นําท่านสู ่

ย่านซันมาชิซูจ ิ(SANMACHI-SUJI) หรือ ลิตเติ้ ลเกียวโต (LITTLE KYOTO) เป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคง
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อนุรกัษ์บา้นเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี ตัวเมืองลอ้มรอบดว้ยคูน้ําและถนน 3 สาย

เล็กๆ ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซ่ึงในช่วงท่ีไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะเปิดใหเ้ลือกซ้ือสินค้า

พ้ืนเมือง ของท่ีระลึก รวมทั้งสาเกท่ีข้ึนชื่อดว้ย คนท่ีอาศยัอยูแ่ถวน้ี ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของต่างๆ 

และยงัมีการขายสินคา้พ้ืนเมืองหลายอยา่ง เชน่ เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่น (WASHI) ของท่ีระลึก ชาม ตุ๊กตา 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 

   
 

 ... จนไดเ้วลาอันควร นําท่านเดินทางสู่ นาโกย่า (NAGOYA) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (AICHI)       

มีประชากรอาศยัอยู่มากกว่า 2 ลา้นคน เป็นเมืองศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมท่ีสาํคัญแห่งหน่ึง

ของญ่ีปุ่น ... ต่อไปนําท่านชม เทศกาล NABANA NO SATO ILLUMINATION เป็นหน่ึงในเทศกาลแสงสีท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่น มีไฟประดบัมากกวา่ 8.5 ลา้นดวง ภายในสวนดอกไมจ้ะมีการประดบัตกแต่งไฟอยา่ง

สวยงาม มีทั้งทุ่งหญา้ขนาดใหญ่ท่ีนําไฟสีฟ้ามาตกแต่งใหดู้เหมือนทะเล นอกจากน้ียงัมีอุโมงค์ดวงไฟ

และจุดชมวิวท่ีสามารถข้ึนลิฟทไ์ปดา้นบน เม่ือมองลงมาจะเห็นสวนท่ีประดบัไฟเป็นมุมกวา้ง  
 

   
 

 อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านสะดวกแก่การท่องเท่ียว 

 พกัคา้งคืน ณ CYPRESS GRADEN HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า  

 

วนัองัคารที่ 31 ธ.ค. 62 (4) ปราสาทนาโกยา่ (ดา้นนอก) – วดัทองคินคะคุจ ิ(มรดกโลก) –  

  โอซากา้ – ชอ้ปป้ิงยา่นชินไชบาชิและยา่นโดทงโบริ 

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู ่ปราสาทนาโงย่า (NAGOYA CASTLE) (แวะถ่ายรปูดา้นนอก) ปราสาทแหง่น้ีถกูสรา้ง

ข้ึนในยุคเร่ิมตน้สมยัเอโดะ อาคารปราสาทสว่นใหญ่ถกูทาํลายในการโจมตีทางอากาศในปี ค.ศ. 1945 

ต่อมาไดร้บัการฟ้ืนฟูสรา้งดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กในปี ค.ศ.1959 จนมาถึงปัจจุบนั ภายในมีพิพิธภณัฑ์

ท่ีทนัสมยั จดัแสดงนิทรรศการเก่ียวกบัประวติัศาสตรข์องปราสาท สวนหย่อมรอบปราสาทแบ่งเป็น 2 

ชั้น คือ คเูมือง และ กาํแพงป้อมปราการ ซ่ึงเป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้

เดือนเมษายน ดว้ยความท่ีหลายๆอยา่งทาํใหต้อ้งมีการปรบัปรุงตวัปราสาทอีกครั้งเพ่ือความมัน่คงและ



    

- 5 - 

 

งดงาม ในปี ค.ศ. 2009 ไดเ้ร่ิมโครงการสรา้งปราสาทข้ึนมาใหม่ โดยใชว้สัดุก่อสรา้งและเทคนิคการ

สรา้งแบบดั้งเดิม สว่นแรกท่ีเร่ิมสรา้งคือทางเขา้และหอ้งโถงหลัก ตกแต่งดว้ยประตูบานเล่ือนวาดดว้ย

ภาพสวยงาม และเปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2013 สว่นอ่ืนๆท่ีเหลือจะเปิดในปี 2016 และ 2018 ตามลาํดบั  
 

   
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู ่วดัคินคะคุจ ิ(KINKAKUJI) ท่ีคนไทยทัว่ไปรูก้นัในชื่อวา่ วดัทอง สาเหตุท่ีคนสว่นมาก

เรียกวดัน้ีวา่วดัทอง ก็เพราะวา่อาคารหลกัของวดัน้ีมีสีทองเหลืองอรา่มตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลาง

น้ํา เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็นภาพท่ีงดงามไม่แพก้ัน จริงๆแลว้มีอีกชื่อนึงท่ีเป็นท่ีรูจ้ักของคน

ท้องถ่ินนั่นก็คือ “วัดโระคุงอนจิ (ROKUON-JI TEMPLE)” ท่ีแปลว่า วัดสวนกวาง และด้วย

สถาปัตยกรรมท่ีงดงามลํ้าค่าน่ีเองจึงทําใหไ้ดร้ับการข้ึนทะเบียนจากยูเนสโกใหเ้ป็นมรกดโลกในปี 

ค.ศ. 1994 
 

   
 

... จนไดเ้วลาอันควร นําท่านสู่ เมืองโอซากา้ (OSAKA) ซ่ึงเป็นเมืองแห่งการคา้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

และวฒันธรรม ... ใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) เรียกไดว้่าเป็นย่านสุดฮอตของ

เหลา่นักท่องเท่ียวเลยก็วา่ได ้เน่ืองจากเป็นยา่นศูนยก์ลางการชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดของเมืองโอซากา้และ

ภูมิภาคคันไซ แถมยงัมีแลนด์มารก์ของเมืองอย่างเจา้ป้ายกลลิูโกะอยู่ท่ีย่านน้ีอีกดว้ย โดยจะมีหลาย     

ชอ้ปป้ิงสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานีรถไฟนัมบะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งน้ีมี

ความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นเฟรนไชส ์รา้นเคร่ืองสาํอาง รา้นรองเทา้ 

กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเส้ือผา้สตรีทแบรนดท์ั้งญ่ีปุ่นและต่างประเทศ เชน่ 

ZARA, H&M, BEANS, ABC MART เป็นตน้ เรียกว่ามีทุกอย่างท่ีตอ้งการรวมกันอยู่บริเวณน้ี ... ต่อไป   

นําท่านสู ่ย่านโดทงโบริ (DOTONBORI) เร่ิมตั้งแต่สะพานโดทงโบริบาชิไปจนถึงสะพานนิปปงบาชิ เป็น

ยา่นท่ีมีสีสนัมากในยามคํา่คืน โดยสญัลกัษ์ของยา่นน้ีคือ ป้ายไฟกูลิโกะ ท่ีใครมาก็จะตอ้งยืนถ่ายรปูกบั

ป้ายไฟน้ีไม่งั้นจะถือวา่มาไม่ถึงโดทงโบริ  
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อิสระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท่้านชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

 พกัคา้งคืน ณ HOTEL MORIGUSHI AGORA OSAKA หรือเทียบเท่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพุธที ่1 ม.ค. 63 (5)   สวัสดีปีใหม่ 2020 : ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ตลาดปลา  

     โอซากา้ - ชอ้ปป้ิงรินคุ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท – ชอ้ปป้ิง AEON MALL 

     RINKU SENNAN  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้ นําท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซากา้ (OSAKA CASTLE) (แวะถ่ายรูปดา้นนอก) ดว้ยความยิ่งใหญ่

อลังการของตัวปราสาทท่ีมีถึง 8 ชั้น ห้อมล้อมด้วยกําแพงหิน คูน้ํา ไปจนถึงสวนนิชิโนมารุ 

(NISHINOMARU GARDEN) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตัดกับความเป็นเมืองทันสมัยท่ีอยู่

รายลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ทําใหค้วามรูสึ้กเหมือนเป็นปราสาทโบราณท่ีหลุดเขา้มาในยุคปัจจุบัน

อยา่งไงอยา่งน้ัน โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลิคนเยอะมากๆ เน่ืองจากตวัสวนท่ีมีตน้ซากุระมากกว่า 600 

ตน้เวลาผลิบานพรอ้มๆกัน นับว่าเป็นการเพ่ิมระดับความงดงามขบัใหต้ัวปราสาททวีความงามท่ีแฝง

ความอ่อนหวานท่ีงามไม่เหมือนใคร 
 

   
 

 ... จากน้ันนําท่านเดินทางสู ่ตลาดปลาโอซากา้ (OSAKA FISH MARKET) ซ่ึงเป็นตลาดปลาท่ียิ่งใหญ่ไม่

แพต้ลาดปลาซึกิจิท่ีโตเกียวเลย ดา้นในมีอาหารทะเลสดๆ ขายอยูม่ากมาย 

อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอัธยาศัย ณ ตลาดปลาโอซากา้ ใหท่้านล้ิมลองอาหารทะเลสดๆ   

ซซิู ปลาดิบ ฯลฯ 
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บ่าย ใหท่้านชอ้ปป้ิง ณ รินคุ พรีเม่ียม เอาทเ์ล็ท (RINKU PREMIUM OUTLET) เป็น พรีเม่ียมเอาทเ์ล็ทขนาด

ใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่น ตั้งอยูฝั่ง่ตรงขา้มของสนามบินคนัไซ ไดถู้กออกแบบมาโดยไดแ้รงบัลดาลใจมาจาก

บรรยากาศท่าเรือตอนใตข้องอเมริกา จําลองเป็นเสมือนเมืองท่าแห่งการชอ้ปป้ิงท่ียิ่งใหญ่ ภายใตก้าร

แตกแต่งท่ีดูหรูหรามีสไตลแ์ละรวบรวมแบรนด์ดังรา้นคา้เด็ดไวม้ากถึง 210 รา้น ท่ีแต่ละรา้นงัดเอา

โปรโมชัน่ดีๆโดนขนทพัมาลดกนัแบบชอ้ปแบรนดต์อ้งมีอาย เพราะทั้งของมีใหเ้ลือกเยอะแถมถูกชนิดท่ี

แทบจะอยากซ้ือกลบัไทยชนิดท่ีใชไ้ม่ซํ้าวนักนัเลย แบรนดท่ี์ขายท่ีน่ีน้ันมีตั้งแต่      แบรนดห์รูๆ ชื่อดังไป

จนสตรีทแบรนด์ทัว่ไป ครบครนัทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ และอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้น อาทิ 

DOLCE & GABBANA, ARMANI, KATE SPADE NEW YORK, COACH, UNITED ARROWS, NIKE, ADIDAS 

และ ROYAL COPENHAGEN และยงัมีมุมใหนั้ง่พกัผ่อนอยา่งศนูยอ์าหารท่ีคัดรา้นดีรา้นเด็ดๆแบบไม่แพ้

หา้งสรรพสินคา้ดงัๆมาใหนั้ง่ทานกบัแบบเพลินๆอีกดว้ย 
  

   
 

... จนไดเ้วลาอนัควร นําท่านสู ่หา้ง AEON MALL RINKU SENNAN ตั้งอยูใ่น "RINKU TOWN" ในจังหวดั

โอซากา้ เขต SENNAN ในบริเวณโดยรอบมีสนามบินนานาชาติคันไซ และ RINKU PREMIUM OUTLETS 

ท่ีตั้งอยูแ่นวชายฝัง่ทะเล จากหา้งสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของอ่าวโอซากา้ ความงามของพระอาทิตยต์ก

ดินท่ีน่ีถกูเลือกใหเ้ป็น 100 สถานท่ีชมพระอาทิตยต์กดินท่ีดีท่ีสุดของญ่ีปุ่น นอกจากน้ียงัท่ีจอดรถฟรี

ขนาด 4,700 คนั รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้นเฉพาะทาง 86 รา้นรวมกันกว่า 170 รา้น เป็นหน่ึงใน

เสน่หข์องชอ้ปป้ิงมอลลแ์หง่น้ี  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูบุฟเฟ่ตช์าบ ูชาบ ู(SHABU SHABU) 

 พกัคา้งคืน ณ HOTEL MORIGUSHI AGORA OSAKA หรือเทียบเท่า  

 

วนัพฤหสับดีที ่2 ม.ค. 63 (6) สนามบินคนัไซ (ญี่ปุ่น) – สนามบินสุวรรณภมิู  

  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชา้  ... ไดเ้วลาอนัควร นําท่านเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ 

13.00 น. เหินฟ้าสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG-XXXX  

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องฯ  

17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ...พรอ้มความประทบัใจ 
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หมายเหตุ   1. โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลงขึ้ น-ลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลัก 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด

ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

 

อตัราค่าบรกิาร  

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ราคาท่านละ 

เด็กอายุ 2-6 ปี  

พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ไม่มีเตียงเสริม  

พกัหอ้งเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 

28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63 

วนัปีใหม่ 
48,900 บาท 46,900 บาท 6,900 บาท 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้ง จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 30 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว        

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. การชาํระค่าบริการ 

2.1 กรุณาชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการทาํจอง 

2.2 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั   คืนเงินมดัจาํทั้งหมด  

3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั   ขอเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ั้งหมด 

3.3 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนั    ขอเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทวัร ์

3.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีออกเดินทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมัด

จําท่ีนัง่กับสายการบิน และค่ามัดจําท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา 

หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุ

ไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

3.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้ม 

คณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั พรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเทียบเท่า 

3.  ค่ายานพาหนะ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าอาหาร ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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6.  เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

7.  ค่าน้ําหนักสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั และค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน

ท่ีมีการเรียกเก็บ 

8.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ   วงเงินท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าทิปมัคคุเทศก ์และ คนขบัรถ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป  

2. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่ามินิบารใ์นหอ้ง และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ํามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบิน 

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น กรณีประกาศใหก้ลบัมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีปุ่นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยสาํหรบัผูท่ี้ประสงคพ์าํนักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วนั) 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงิน/ใบกาํกบัภาษี) 

 

หมายเหตุ 

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 30 ท่าน 

2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามนัและภาษีสนามบินทุกแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,  

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินมัดจําหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกุลเยน 

 


