
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 ระเบยีงแห่งนีสามารถถ่ายภาพเมอืงเกยีวโตจากมุมสูงได้สวยงาม เชญิดื#มนําศกัดิ 'สทิธิ 'สามสาย

อนัเกดิขึนจากธรรมชาตทิี#ไหลมาจากเทอืกเขา จากนั นเดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี#ปุ่นตกแต่ง
ตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือสนิค้าพืนเมอืงและของที#ระลกึเกี#ยวกบัญี#ปุ่น
ขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิที#ขึนชื#อที#สุดของญี#ปุ่น เป็นต้นกําเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ 
ของญี#ปุน่ ทั งดว้ยแป้งที#เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ั #วแดงขนานแทห้รอืประยุกต์เป็นไสส้ตอเบอร์
รี# ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี#ปุ่น สําหรบัคนที#ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไชเท้า 
มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที#ขึนชื#อไม่แพ้ จงัหวดัชซิุโอกะ ที#ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื#อง
เซรามคิญี#ปุน่ ทั งกานําชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของที#ระลกึอกีมากมายนานาชนิด  

เที�ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เพื#อสกัการะพระแม่โพสพ เทพที#เป็นที#นับถือของชาว

ญี#ปุ่น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื#องของการกสกิรรมให้ได้
ผลผลติที#อุดมสมบูรณ์ และในบรเิวณศาลเจา้ท่านจะพบเหน็รูปป ั นเทพจิงจอกมากมาย โดยชาว
ญี#ปุ่นชื#อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนําข่าวสารจากสรวงสวรรคล์งมายงัโลกมนุษย ์ท่านจะไดต้ื#นตา
กับเสาโทรอิิที#เรยีงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ#งเป็นสญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที#มีมากกว่าพนัต้น 
ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถึง 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ#งในฉากของภาพยนตร์
เรื#อง MEMORIES OF GEISHA ที#ซายรู ินางเอกของเรื#องวิ#งลอดซุม้ประตูเพื#อไปขอพรเทพเจา้
ใหต้นเองสมความปรารถนา จากนั นนําท่านเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า เขตเศรษฐกจิอนัดบัสอง
รองมาจากเมอืงโตเกยีว ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื#องจากเป็นเมอืงท่าขนส่ง
สนิคา้และวตัถุดบิที#สําคญัตั งแต่ครั งอดตี ซึ#งบรรดาพ่อคา้จากทั #วสารทศิทั งในญี#ปุ่นเองรวมไป
ถึงจีนและเกาหลีต่างหลั #งไหลมาที#นี#  จนทําให้โอซาก้าเป็นศูนย์กลางทางการค้าและ
อุตสาหกรรมที#สําคญัของประเทศจนถงึปจัจุบนั อกีทั งยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดั งเดมิ
ของญี#ปุ่น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที#สามารถผสานมรดกทางประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่เขา้กบั
เทคโนโลยสีมยัใหม ่นําท่านเดนิทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งชอ้ปปิงชื#อดงัของนครโอซาก้า ทั ง
รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทั งสนิค้าแฟชั #นล่าสุด ขนมเคก้แสนอร่อย เสือผ้า รองเท้า 
กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่ล่าสุด และตื#นตากบัลลีาชวีติของ
คนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที#ดูจะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝ ั #งโตเกยีว รวมทั งรา้นอาหาร
หลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นที#ระลกึกบัจดุเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคาร
ขาปูยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนีคอื รูปเครื#องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชื#อดงัจากญี#ปุ่นนั #นเอง หรอื จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ#งท่านสามารถลิมลอง
ขนมและอาหารขึนชื#อของนครโอซาก้า ทั งทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนียงัมี
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และมชีื#อเสียงอย่างห้างไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชิมาย่า ที#มสีินค้า
มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซืออกีดว้ย 

คํ�า  อิสระรบัประทานอาหารเยน็ตามอธัยาศยั  
นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า ! ดาว 



 

 

 

วนัที�ห้า                โอซาก้า - โกเบ - ลานสกีรอ็คโค่ สโนวพารค์ - อิออน มอลล ์- สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 

 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*+.** น. นําท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงท่าที#สาํคญัของญี#ปุ่นในอดตีหลงัการแผ่นดนิไหว ณ วนัที# 

17  มกราคม  ปี ค.ศ.1955   นําท่านเขา้สู ่ ลานสกีรอ็คโค่ สโนว  ์พารค์  อสิระให ้ท่าน
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมกระดานเลื#อนหมิะท่ามกลางหมิะอนัขาวโพลน หากท่านต้องการเขา้
ร่วมกจิกรรมอื#นๆ ของทางสกรีสีอรท์อาท  ิสก,ี สโนว์บอรด์ ฯลฯ ท่านต้องชําระค่ากจิกรรม
ต่างๆ เอง ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร ์(รายการอาจมกีารเปลี#ยนแปลงสถานที#เล่นกระดานเลื#อน
หมิะ ได้ตามความเหมาะสม)  จากนั นเดนิทางสู่ อิออน มอลล  ์ห้างสรรพสนิค้าที#มสีนิค้า
หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซือ  อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื#องแต่งตวั ของเล่น 

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารก่อนเดนิทางกลบั 
เที�ยง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื#อทาํการเชค็อนิ 

-../0 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที#ยวบนิที# TG673 

//.** น. เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

กาํหนดการเดินทางปี /0</ 
+--/ / //-/< / /> มกราคม – / กมุภาพนัธ์ 
-/--< / ->-/@ / /< กมุภาพนัธ ์– / มีนาคม 
0-> มีนาคม 

 
หมายเหต ุ

1. การเดนิทางในแต่ละครั �งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน "# ท่านขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการเลื/อนการเดนิทางหรอืเปลี/ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง เป็นวจิารณญาณของเจา้หน้าที/ตรวจคนเขา้เมอืงในแต่ละประเทศ 
หากไมไ่ดร้บัการอนุญาตใิหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนั �นๆ  ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ -ไม่คนืค่า
ทวัร ์ไมว่่ากรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมกีารใช้ตั <วเดนิทางภายในประเทศจากจงัหวดัที/พกัมายงัสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุณา
ตดิต่อเจา้หน้าที/ก่อนซื�อตั <วเดนิทางภายในประเทศ เพื/อเชค็สถานะของทวัรว์่าออกเดนิทางไดห้รอืไม ่
และตรวจเชค็นํ�าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที/ท่านใช ้เนื/องจากการกําหนดนํ�าหนัก
สมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ ขึ�นอยู่กบัการกําหนด
ของแต่ละสายการบนิ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อความเสยีหายที/เกดิขึ�น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรบับริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิเช่นร้านอาหาร สถานที/
ท่องเที/ยวหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไมค่นืเงนิค่าบรกิารในส่วนนั �นให ้
 
 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั )วเครื�องบิน ราคาไม่รวมตั )วเครื�องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ /0,233.-  บาท 6/,900.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ /6,!33.-  บาท 22,500.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 35,300.-  บาท 18,600-  บาท 

สาํหรบัท่านที�ต้องการพกัเดี�ยว เพิ�มท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 



 

 

อตัราค่าบริการนีCรวม 

1. ค่าตั <วโดยสารเครื/องบนิไป-กลบั ชั �นประหยดั 
2. ค่านํ�าหนกัสมัภาระที/มาพรอ้มกบัตั <วเครื/องบนิ สายการบนิไทย ไดนํ้�าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
3. ค่าที/พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที/ระบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกัสาํหรบั 3 

ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัที/ม ี3 เตยีงเดี/ยวและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้เสรมิเตยีง ใน
กรณทีี/ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จาํเป็นตอ้งจดัหอ้งพกัใหท่้านเป็นแบบ
หอ้งทวนิและหอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดี/ยว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส ์1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเปิ�ล หอ้งพกัสาํหรบั 3 ท่าน มเีตยีงเดี/ยว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัสาํหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดี/ยว 1 เตยีง (มคี่าใชจ้า่ยเพิ/มเตมิ) 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที/ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ี/คอยอํานวยความสะดวกใหท่้านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดท่านละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท ทั �งนี�เป็นไปตามเงื/อนไขของบรษิทั
ประกนั (ประกนัไมค่รอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหว่างการเดนิทาง) 
*เดก็อายตุํ/ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อาย ุ75 ปีขึ�นไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ/ง
เดยีว *   

7. ค่าภาษนํี�ามนั ที/สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที/ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านตอ้งชําระเพิ/มเตมิ ใน
กรณทีี/ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ/มภายหลงัจากที/ท่านไดท้าํการจองทวัรแ์ลว้ 
 

อตัราค่าบริการนีCไม่รวม 

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าทําใบอนุญาตที/กลบัเขา้
ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื/องดื/ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื/นๆ ที/มไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่านํ�ามนัหรอือื/นๆ ที/มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี/เกนิกว่าสายการบนิกําหนด 30 กโิลกรมั 
5. ค่าประกนัอื/นๆ ที/นอกเหนือจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการทําเพิ/มเตมิ อาท ิ 

ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเที/ยวบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสญูหาย เป็นตน้ 
6. ค่านํ�าดื/มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารนํ�าดื/มระหว่างทวัร)์ 
7. ค่าภาษมีลูค่าเพิ/ม 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ที/จา่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 



 

 

เงื�อนไขการชาํระเงิน   

1. กรณุาชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท  
2. กรณุาชําระค่าทวัรส์่วนที/เหลอืก่อนวนัเดนิทาง N# วนัทําการ 
3. กรณทีาํการจองทวัรก่์อนวนัเดนิทาง N# วนัทําการหรอืน้อยกว่า กรณุาชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน 

 
การยกเลิก  

1. กรณุาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอยา่งน้อย O# วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิ
มดัจาํทั �งหมด 

2. กรณยีกเลกิก่อนวนัออกเดนิทาง N# วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ -ในการคนืค่า
ทวัรท์ั �งหมด 

3. กรณทีี/กรุ๊ปออกเดนิทางในช่วงวนัหยดุเทศกาลสาํคญั เช่น เทศกาลปีใหม,่ เทศกาลสงกรานตห์รอื
วนัหยดุยาวตามที/รฐับาลกําหนดในแต่ละปี และรวมถงึเที/ยวบนิพเิศษ(เช่าเหมาลํา) จะไมม่กีารคนืเงนิ
มดัจาํและค่าทวัรทุ์กกรณี 

4. เนื/องจากตั <วเครื/องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชั /น เมื/อชาํระค่าทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถเลื/อนวนัเดนิทางหรอื
ขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณทีาํการตดักรุป๊สายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ ์ ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจาํไดใ้นทุกกรณี 
และหากยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง N# วนัทาํการหรอืน้อยกว่า ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิค่า
ตั <วและค่าทวัรทุ์กกรณี 
 

หมายเหตุ 

1. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ -ในการเปลี/ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กับสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภยัของท่านเป็นสําคญัที/สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้ม
เขา้ประเทศญี/ปุน่ / การนําสิ/งของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง และความประพฤตสิ่อ
ไปในทางเสื/อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตต่ิางๆ และการยกเลกิเที/ยวบนิ  
ซึ/งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน นอกจากนี�ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ -ในการเปลี/ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี/ยนของเงนิ
สกุลเยน 

2. ในกรณทีี/เกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตต่ิางๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรไ์ดก้ต่็อเมื/อทาง
สายการบนิและโรงแรมที/พกัไดท้ําการพจิารณาคนืเงนิส่วนนั �นใหแ้ลว้เท่านั �น 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหว่างการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมเีหตุ
ทําให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามกําหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิจนกว่าจะ



 

 

ได้รบัการยนืยนัว่าจะมกีารรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายจากสายการบิน และไม่รบัผดิชอบต่อค่าใช้จ่ายที/
เกดิขึ�นนอกเหนือจากรายการทวัร ์อาทเิช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบนิ ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากที�ท่านได้ทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้
ยอมรบัในข้อตกลงและเงื�อนไขต่างๆ ที�ทางบริษทัได้ระบไุว้ในโปรแกรมทวัรท์ุกประการ 
 

 
 

 

 
 


