
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUNT DOWN NEW YEAR  2020  

IN TOKYO 



 

  

 

 

 

 

 

21.00 น.        คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั�น 4 เคาน์เตอร์ C ประตูทางเขา้เบอร์ 1-2 
สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ที$ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารต่างๆ 

23.59 น.        นาํคณะออกเดินทางสู่ ประเทศญี&ปุ่น โดย สายการบินไทย เที$ยวบินที$ TG 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)*.+) น. คณะเดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกยีว ประเทศญี&ปุ่น (เวลาทอ้งถิ$นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ$นเพื$อสะดวกในการนดัหมาย) สาํคญั!!! ประเทศญี$ปุ่นไม่อนุญาตใหน้าํ อาหารสด จาํพวก เนื�อสตัว ์พืช ผกั 

ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจบัและปรับ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้    

DAY 1   วันแรกของการเดนิทางแห่งความสุข    สนามบนิสุวรรณภมิู – สนามบนินาริตะ )ประเทศญี&ปุ่น(  

TG 642      BKK-NRT   

 AIRBUS A330-300   ที&นั&ง 2- 4-2 

 

DAY 2   สนามบินนาริตะ - วดัอาซากสุะ – หอคอยโตเกยีวสกายทรี –  คาบะบัส  รถสะเทนินํCาสะเทนิบก   )รถวิ&งในนํCา(                   )-/ L/D) 
                – ย่านโอไดบะ  – ห้างไดเวอร์ซิตีC –  เคาท์ดาวน์โตเกยีวทาวเวอร์                                    



 

  

 

นาํท่านมุ่งหนา้สู่   วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ (วัดโคมแดง) เป็นวดัพุทธที$นับถือเจา้แม่กวนอิม วดันี� เป็นวดัที$เก่าแก่

ที$สุดในโตเกียว มีประวติัความเป็นมาว่าเมื$อ ค.ศ. 628 มี 2 พี$

นอ้งชาวประมง พบองคเ์จา้แม่กวนอิม ขนาดเล็กที$แม่นํ� าซูมิ

ดะ (Sumida) แม่นํ� าในยา่นอาซาคุซะ และไดน้าํกลบัเขา้หมู่บา้น

ในอาซาคุสะ ต่อมาที$หมู่บา้นนี�กไ็ดส้ร้างวดัจากบา้นหลงัหนึ$ง

เพื$อเป็นที$เก็บรักษาองคเ์จา้แม่กวนอิม และหลงัจากนั�นก็ได้

สร้างวดัเซ็นโซจิขึ�นใน ค.ศ. 645 วดัเซ็นโซจิถูกทาํลายลงใน

สมยัสงครามโลกครั� งที$ 2 และหลงัจากนั�นก็มีการสร้างใหม่

ขึ�นมาอีกเพื$อเป็นสญัลกัษณ์ของการเกิดใหม่และความสงบสุข เพื$อเป็นที$ยดึเหนี$ยวของชาวญี$ปุ่น 

จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่  โตเกยีวสกายทรี  คือหอโทรทศัน์โตเกียวสกายทรี ซึ$ งตั�งอยูใ่จกลางของ Sumida City Ward ไม่ไกล

จากวดัอาซากุสะมากนกัแบบเดินมาก็ยงัไหว ซึ$ งเป็นหอที$เพิ$ง

สร้างขึ�นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนด์มาร์คสําคญัอีกแห่ง

หนึ$ งของเมืองโตเกียวเลยก็ว่าได ้ไม่ว่าจะเพราะความสูงของ

ตึกที$ท้าชนทุกตึกด้วยความสูงมากถึง MNO เมตร โตเกียว

สกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั�น โดยชั�นแรกสูง NPQ เมตร และชั�น

บนสูง OPQ เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองโตเกียวที$สวยที$สุดอีกจุดนึ

งเนื$องจากสามารถชมวิวไดร้อบทิศ NMQ องศา โดยไดรั้บการ

ยอมรับใหโ้ตเกียวสกายทรีเป็นตึกที$สูงที$สุดในญี$ปุ่น ที$กินเที$ยว ช็อปปิ� งอยูใ่นตึกแห่งนี�ครบครันรวมทั�งยงัมีอควอเรียมอยู่

ในนั�นอีกดว้ย 

เที&ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(M)     

บ่าย จากนั�นใหทุ้กท่านเดินทางไป สัมผสัประสบการณ์ครั� งใหม่ดว้ย รถคาบะบัส (KABA Bus)  ซึ$ งเป็นรถที$สามารถวิ$งไดท้ั�ง

บนบกและในนํ� า โดยนกัท่องเที$ยวจะเพลิดเพลินไปกบัภูเขา

ฟูจิและทะเลสาบยามานากะพร้อมการผจญภัยบนรถบัส

สะเทินนํ� าสะเทินบก นักท่องเที$ยวจะไดเ้พลิดเพลินไปกบั

การขบัรถผา่นป่าแลว้ดาํดิ$งลงสู่ทะเลสาบยามานากะเพื$อชม

ทิวทศัน์ NMQ องศาที$สมบูรณ์แบบของภูเขาฟูจิ ทั�งนี�การทวัร์

กบัรถคาบะบสัจะแบ่งเป็นการจะเล่าประวติัของทะเลสาบยา

มานากะโกะ ลดัเลาะเขา้ไปในป่าและไปที$ชายหาดวิ$งลง



 

  

 

ไปสู่ทะเลสาบยามานากะโกะ จากนั�นรถคาบะบสัจะเปลี$ยนเป็นเรือทนัที ซึ$ งจะทาํให้ไดช้มความยิ$งใหญ่ของฟูจิจาก

ทะเลสาบที$ตั�งตระหง่านอยูท่่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ   

จากนั�นนาํท่านไปยงั ย่านโอไดบะ  คือเกาะที$สร้าง

ขึ�นไวเ้ป็นแหล่งช้อปปิ� งและแหล่งบนัเทิงต่างๆใน

อ่าวโตเกียว ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ชื$อเสียงและเป็น

ที$ นิ ย ม ใ น ช่ ว ง ห ลั ง ข อ ง ปี  T U U Q  น อ ก จ า ก มี

สถาปัตยกรรมที$สวยงามตั� งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็

ยงัคงความเป็นธรรมชาติไวด้ว้ยความอุดมสมบูรณ์

ของพื�นที$สีเขียว 

สถานที$ต่างๆในยา่นโอไดบะ   

- สะพานสายรุ้ง 

- หา้ง Aqua City Odaiba 

- หา้ง Palette Town 

- หา้ง Venus Fort 

- หา้ง Diver City Tokyo Plaza 

 

คํ&า  � รับประทานอาหารคํ&า บุฟเฟ่ต์ขาปูยกัษ์(S)      
� นําท่านเข้าสู่ที&พกั ณ โรงแรม APA HOTEL & RESORT YOKOHAMA BAY TOWER หรือ เทยีบเท่า     
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัCนนําเดนิทางไปเฉลมิฉลองเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที& โตเกยีว ทาวเวอร์ 



 

  

 

โตเกียวทาวเวอร์ แลนดม์าร์กอนัดบัหนึ$งตลอดกาลของเมืองโตเกียวตั�งอยู่  ใจกลาง

เมือง ที$นี$เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของโตเกียวเลยก็ว่าได ้โดย ดา้นบนของโตเกียว

ทาวเวอร์นั� นจะเป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากนี� ย ัง เปิดให้

นกัท่องเที$ยวให้ขึ�นไปชมวิวดา้นบนที$บอกเลยว่าวิวสามารถดูไดแ้บบ NMQ องศา วนั

ไหนฟ้าโปร่งๆฝนไม่ตกจะไดเ้ห็นภูเขาฟูจิจากที$นี$ไดด้ว้ย โดยระดบัความสูงของจุด

ชมวิวมี 2 ชั�นคือ TPQ เมตร และ 2PQ 

เมตร รูปทรงของ Tokyo Tower ไดรั้บ

แรงบันดาลใจมากจากหอไอเฟล 

ประเทศฝรั$งเศส มีโครงสร้างเป็น

เหลก็ ทาสีส้มเพื$อใหเ้ครื$องบินเห็นได้

เด่นชดั ตามหลกัของ Air safety 

 

 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(^)        

 นาํท่านเดินทางไปยงั ลานสกีฟูจิเทน    ตั�งอยูบ่นฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั�งหา้และบนฐาน

ทางตอนใต ้เรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ$ งลานสกีที$ไปเชา้เยน็กลบัโตเกียวไดส้บายๆ คนที$อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี$

รับรองว่าไม่ผิดหวงัสกีรีสอร์ทแห่งนี� มีจุดสูงสุด T,PQQ เมตรจากระดบันํ� าทะเล ตํ$าสุดสูง T,NQQ เมตร ความลาดชนั

สูงสุด N2 องศานบัวา่ระดบัที$เหมาะสาํหรับเล่นสกีมากๆ ระยะทางยาวที$สุด T,PQQ เมตรที$นั$งใหบ้ริการทั�งหมด O ที$นั$ง  

ที$สาํคญัเส้นทางให้เลือกเล่นทั�งหมด l เส้นทางแบบว่าที$นี$เลก็พริกขี�หนูจริงๆสาํหรับคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย 

เพราะบริเวณรีสอร์ทมีพื�นที$ทั�งสาํหรับผูเ้ริ$มตน้เล่นสกีในระยะ PQQ เมตรแรกจะมีความลาดชนัตํ$า และไต่ระดบัขึ�นไป

เรื$อยๆ รวมถึงพื�นที$สวนขนาดใหญ่สําหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื$อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั�นตน้ นาํท่าน ขึCน

กระเช้า ไปชมวิวเก็บภาพหิมะขาวโพลนราวกบัปุยนุ่นที$ปกคลุมทั$วทั�งลานสกีพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึCนอยุ่กับสภาพ

ภูมิอากาศ) 

(ราคานี�ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกี อุปกรณ์ต่างๆ หากท่านลูกคา้สนใจ กรุณาติดต่อไกด ์หรือ หวัหนา้ทวัร์ที$เดินทางไปกบัทวัร์) 

เที&ยง � รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(+)     

DAY 3   เมืองยามานาชิ – ฟูจิเทน สก ีรีสอร์ท - ขึCนกระเช้า ณ ลานสกชีมววิภูเขาไฟฟูจิ   )ขึCนอยุ่กบัสภาพภูมอิากาศ( – ศูนย์จําลองแผ่นดนิไหว         ) B/L/-) 
              – ศาลเจ้าชิกโิด – เมืองนากาโนะ                                     



 

  

 

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว  เป็นตวัแทนของการส่งขอ้ความไปถึงทุกคน ให้รับรู้ถึงผลกระทบจากภยั

พิบติัแผน่ดินไหวและการระเบิดของภูเขาไฟภายในมีหอ้งจดัแสดง

ข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพ

แผ่นดินไหวห้องแสดงเหตุการหลังแผ่นดินไหว ห้องจําลอง

แผ่นดินไหว ห้องอุทกภยั ห้องเขาวงกตกระจกโซนถ่ายภาพกับ

ภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และโซนช๊อปปิ� งสินคา้งานฝีมือญี$ปุ่น

ต่างๆเช่นมีดแบบดั�งเดิม ผลิตภณัฑเ์ครื$องปั� นดินเผา เครื$องสําอาง 

และของฝากอีกมากมาย จากนั�นนาํท่านไปยงั Shiki-do เป็นศาลเจา้

ที$สร้างขึ�นบนบริเวณวดั Shooka, วดั Shoji-ji และไดรั้บการบูรณะบา้นที$ Shiki อาศยัอยูจ่นกระทั$งอาย ุTl ปี ใน Shiki-do 

ตน้ฉบบัลายมือของชิกินั�นมีการจดัแสดงหมึกและของที$

ระลึกและคุณสามารถสัมผสัไดถึ้งลกัษณะของตวัละครที$

เฉียบคมและละเอียดอ่อนของชิกิ ห้องอ่านหนังสือและ

โต๊ะ เมื$อคุณเขา้ไปในสุสานที$วดัโชโชจิคุณจะพบเนิน

แปรงของเคียวโกะทากาฮามะอยู่ทางดา้นขวาของคุณหอ

ตั ด ผมของชิกิและหอคอยนารูโตะของนาอิโตะที$ด้านหน้า

และหลุมศพของตระกลูมาซาโอกะอยูด่า้นหลงั   

คํ&า                    ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาพเิศษ ให้ท่านได้อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

         � นําท่านเข้าสู่ที&พกั ณ โรงแรม CHISUN GRAND NAGANO หรือ เทยีบเท่า   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(g)      

 จากนั�นนาํท่านมุ่งหนา้สู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ  ตั�งอยู่ที$เมืองมตัสึโมโตะ เป็นปราสาทที$เก่าแก่ที$สุดในประเทศญี$ปุ่น 

แถมยงัเป็น T ใน T2 ปราสาทดั�งเดิมที$ยงัคงสภาพสมบูรณ์

และสวยงามที$สุดของประเทศญี$ปุ่นอีกดว้ย ปราสาทแห่งนี�

ถูกสร้างขึ�นในปี ค.ศ. TPU2-TMTO เนื$องจากสร้างอยู่บน

พื�นที$ราบจึงมีชื$อเรียกในภาษาญี$ปุ่นว่า ฮิราจิโระ ส่วนเรื$อง

สถาปัตยกรรมการสร้างนั�นประการแรกจะเป็นหอคอยและ

ป้อมปืนเชื$อมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั รวมทั�งภายใน

ตกแต่งดว้ยไม ้จุดที$น่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่อง

เก็บหินสาํหรับโจมตีศตัรู มีช่องสาํหรับยิงปืนและยิงลูกธนู และหอสังเกตการณ์บนชั�น M แต่สิ$งที$ทาํให้ปราสาทดงั

มากๆ คือโทนสีที$เนน้ไปที$สีเขม้ๆดูมืดๆมองไปมองมาให้ความรู้สึกยิ$งใหญ่และสุขมุ จนไดรั้บฉายาว่าปราสาทอีกา 

นอกจากนั�นยงัสามารถเพลิดเพลินกับทศันียภาพของเทือกเขาแอลป์และเมืองมตัสึโมโตะได้จากชั�นบนสุดของ

ปราสาทอีกดว้ย 

เที&ยง � รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร(h)     

บ่าย นาํท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเก่าซันมาชิซูจิ  ในอดีตยา่นซงัมาจิ เคยเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายที$เฟื$ องฟูอยา่งมากในสมยัเอ

โดะ โดยมีถนนที$เชื$อมระหว่างสถานที$สําคญัทั�ง ปราสาท, วดั 

และศาลเจา้ ปัจจุบนัย่านนี� ไดก้ลายเป็นสถานที$ท่องเที$ยว สาํคญั

ของเมืองทาคายามะ ไดชื้$อว่าเป็นถนนสายวฒันธรรมที$เปิดให้

นกัท่องเที$ยวไดม้าเที$ยวชม สัมผสับรรยากาศยอ้นยุคที$มีอาคาร

บา้นเรือนญี$ปุ่นโบราณสมยัเอโดะ เอกลกัษณ์อีกอยา่งของที$นี$คือ 

อาคารบา้นเรือนต่างๆ จะมีเฉพาะสีดาํและสีนํ� าตาลเท่านั�น โดย

หากมีการปรับปรุงหรือสร้างอาคารใหม่ก็ต้องทาสีดาํหรือสี

นํ�าตาลเช่นกนัเพื$อรักษาบรรยากาศของยา่นนี�ไวใ้หใ้กลเ้คียงในอดีต 

 

DAY 4    เมืองมตัสโึมโตะ – ปราสาทมตัสโึมโตะ – เมอืงเกาซนัมาชซิูจ ิ – หมูบานโบราณชิราคาวา

โกะ                               ) B/L/-) 



 

  

 

 จากนั�นเดินทางไปยงั หมู่บ้านโบราณชิราคาวาโกะ (มรดกโลก) หมู่บา้นชิราคาวาโกะ มีชื$อเตม็ว่า“กสัโชซึคุริโอกิมาฉิ 

ชิราคาวาโกะ” (ในอดีต) เป็นหมู่บ้านชาวนาที$สร้าง

ทอดตัวขนานไปกับแม่นํ� าโชคาวะ ในที$ราบท่ามกลาง

ขุนเขาแวดลอ้มของจงัหวดักิฟุ แห่งภูมิภาคชูบุ ชิราคาวา

โกะ เป็นหมู่บา้นมรดกโลกอายุเก่าแก่กว่า 2PQ ปี มีความ

โดดเด่นในเรื$องของการอนุรักษสิ์$งก่อสร้างที$สําคญัของ

ดินแดนอาทิตยอุ์ทยั นั$นก็คือ สถาปัตยกรรมแบบ “กัส

โซซึคุริ” อนัโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ กสัโซซึคุริ เป็นการ

สร้างบา้นดว้ยภูมิปัญญาดั�งเดิมของคนโบราณที$นี$ เพื$อให้

สามารถอยูร่่วมกนัไดดี้กบัสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที$มีหิมะตกหนกัสุมหนาทบัถมกนั 

หลงัคาที$ทาํจากฟางขา้ว-หญา้ที$มดัสุมหนากนัหลายชั�น ช่วยป้องกนัความหนาวยะเยือกเขา้สู่ภายในบา้น ซึ$ งถือเป็น

เอกลกัษณ์อนัโดดเด่น 

 

คํ&า                    ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาพเิศษ ให้ท่านได้อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

 

          � นําท่านเข้าสู่ที&พกั ณ โรงแรม QUINTESSA  HOTEL OGAKI หรือ เทยีบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(*)      

นาํท่านเดินทางไปยงั วัดคินคะคุจิ หรือ วัดทอง  นับเป็นวดัยอดฮิต วดัหนึ$ งในเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณ์ของวดัที$ไม่

เหมือนใคร เพราะมีสีทองเหลืองอร่ามตั�งโดดเด่นเป็น

สง่าอยู่ท่ามกลางนํ� า เวลามองภาพสะทอ้นก็กลายเป็น

ภาพที$งดงามไม่แพก้นั เรียกไดว้่าดงัขนาดกลายเป็นอีก

หนึ$งสัญลกัษณ์หนึ$งของสถานที$ท่องเที$ยวในเมืองเกียว

โต และดว้ยสถาปัตยกรรมที$งดงามลํ�าค่านี$เองจึงทาํให้

ไดรั้บการขึ�นทะเบียนจากยเูนสโกใหเ้ป็นมรกดโลกใน

ปี ค.ศ. TUUO เดิมทีนั�นวดัแห่งนี� ถูกสร้างมาเพื$อเป็นที$

พาํนกัของท่านโชกุนอาชิกากา้ โยชิมิสุ และยงัมีไวเ้พื$อ

รับรองแขกระดบัสาํคญัๆเท่านั�น ภายหลงัที$ท่านเสียชีวิตก็มีการยกที$พกัแห่งนี� ให้กลายมาเป็นวดัในนิกายเซน ซึ$ งก็

กลายมาเป็นวดัวดัคินคะคุจิอยา่งปัจจุบนันี$เอง และดว้ยความงดงามตระการตาจึงกลายมาเป็นตน้แบบของวดัวดักินคะ

คุจิหรือวดัเงินที$ถูกสร้างโดยหลายชายของโชกุนในเวลาต่อมา

จากนั�นนาํท่านสู่ ปราสาทโอซาก้า แลนดม์าร์กอนัดบัหนึ$งของ

เมืองโอซาก้าที$ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือน นับเป็นสถานที$

ท่องเที$ยวยอดนิยมเมื$อมาเยือนยงัเมืองโอซาก้าด้วยความ

ยิ$งใหญ่อลงัการของตัวปราสาทที$มีถึง w ชั�น ห้อมลอ้มด้วย

กาํแพงหิน คูนํ� า ไปจนถึง สวนนิชิโนมารุ ที$ครอบคลุมพื�นที$

ขนาดใหญ่ มองแลว้ดูตดักบัความเป็นเมืองทนัสมยัที$อยู่ราย

ลอ้มจากตึกอาคารทนัสมยั ทาํใหค้วามรู้สึกเหมือนเป็นปราสาทโบราณที$หลุดเขา้มาในยคุปัจจุบนั 

DAY 5    เมืองเกยีวโต – วดัคนิคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้างโดทงพลาซ่า )ตึกซูโม่ (                                       ) B/L/-) 

                – เรียนรู้พธีิชงชาแถบคนัไซ  - ช้อปปิC งย่านชินไซบาชิแหล่งช้อปปิC งที&ใหญ่ที&สุดในโอซาก้า                                                   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เที&ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั  ณ 

ภัตตาคาร(j)     

บ่าย จากนั�นนาํท่านสู่ โดทง พลาซ่า ตั�งอยู่ในย่านชินไซบาฉิ แหล่งชอ้ปปิ� งที$มีชื$อเสียงที$สุดในโอซากา้ เพิ$งเปิดตวั อย่าง

เป็นทางการไปเมื$อเดือนเมษายน 2QTl นี$ เอง ด้วย

รูปแบบอาคารที$ทันสมัยบวกกับที$ตั� งซึ$ งอยู่ติดกับ

ถนนใหญ่ ทําให้ มีความโดดเ ด่นสะดุดตา  จน

กลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของย่านนี� ไปแลว้ และ

เป็นแหล่งชอ้ปปิ� งมอลลที์$เนน้ร้านคา้ปลอดภาษี และ

เปิดทาํการตั�งแต่เวลา TQ.QQ-2T.NQ น. โดยบริเวณชั�น 

T จะเป็นร้านนาฬิกา, เครื$ องประดับ, แว่นตา, ร้าน

จาํหน่ายสุรา และร้านอาหาร บริเวณชั�น 2 จะเป็นร้านเช่า

กิโมโน, เครื$องสาํอาง, โสม, ร้านจาํหน่ายสินคา้เกี$ยวกบัตวั

การ์ตูน และห้องเรียนชงชา ส่วนบริเวณชั�น N จะเป็นร้าน

จาํหน่ายยา และสินคา้เบ็ดเตล็ด ที$บริเวณชั�น 2 ของห้าง 

Doton Plaza แห่งนี� ยงัจดัเป็นโซนพิเศษไว ้ที$นอกจากจะมี

บริการให้ เ ช่าชุดกิโมโนใส่เ ดินเ ล่นแล้ว  ย ัง

สามารถสัมผสักบัวฒันธรรมญี$ปุ่นผ่านพิธีการชง

ไดอี้กดว้ย จากนั�นอิสระให้ท่านชอ้ปปิ� ง ย่านชินช า

ไ ซ บาชิ ตั�งอยู่ทางตอนใตข้องเมืองโอซากา้ เรียกได้

ว่ า เป็นย่านสุดฮอตของเหล่านกัท่องเที$ยวเลยก็ว่าได ้

บอก เลยว่าถา้มาโอซากา้แลว้ ไม่มาเที$ยวยา่นนี� ถือว่ามา



 

  

 

ไม่ถึง เนื$องจากเป็นศูนยก์ลางการชอ้ปปิ� งที$ใหญ่ที$สุดของเมืองโอซากา้และภูมิภาคคนัไซทีเดียว แถมยงัมีแลนดม์าร์ก

ของเมืองอย่างเจ้าป้ายกลูลิโกะอยู่ที$ย่านนี� อีกด้วย โดยจะมีหลาย ช้อปปิ� งสตรีทรวมตัวกันอยู่ระหว่างสถานี

รถไฟนมับะ และสถานีรถไฟชินไซบาชิ เป็นศูนยร์วมแหล่งบนัเทิงต่างๆ ร้านอาหาร และหา้งสรรพสินคา้มากมายให้

ไดเ้ลือกชอ้ปกนัอยา่งจุใจ 

คํ&า                    ขออนุญาตไม่รบกวนช่วงเวลาพเิศษ ให้ท่านได้อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

� นําท่านเข้าสู่ที&พกั ณ โรงแรม QUINTESSA  HOTEL OGAKI หรือ เทยีบเท่า   

 

 

 

 

 

 

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(k)      

นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคนัไซ เพื$อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ระหวา่งนั�นทุกท่านยงัสามารถชอ้ปปิ� ง เลือก

ซื�อของฝาก ของที$ระลึกได ้ภายในสนามบิน 

MM.)) น.      เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที$ยวบินที$  TG hS^   

Mg.+g น.     เดินทางกลบัถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความทรงจาํสุดประทบัใจ 

TG hS^   KIX-BKK   AIRBUS A^g)-k))   ที&นั&ง ^-^-^ 

**หมายเหตุ : โปรแกรมอาจจะมีการเปลี&ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึCนอยู่กับสภาพอากาศ, การจราจร,การเมือง, 

สายการบิน และฤดูกาล 

 

อตัราการค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ห้องละ S-^ 

ท่าน 

พกัเดี&ยวเพิ&ม 

(ราคาต่อท่าน) 
อุณหภูมเิฉลี&ย 

DAY 6    สนามบนินานาชาตคินัไซ – สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ                                                      )B /- /-) 



 

  

 

 

**อตัราค่าบริการสาํหรับจาํนวนผูเ้ดินทาง 2P ท่าน หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามที$กาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิy ในการเพิ$มอตัรา

ค่าบริการ โดยจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

-ราคาไม่รวมตัzว NM,PQQ บาท 

-ราคาเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี TQ,QQQ บาท (กรณีเดก็อายเุกิน 2 ปี ใหคิ้ดป็นผูใ้หญ่ นบัวนัเกิดจากวนัที$กลบัจากญี$ปุ่น) 

 

 

อตัราค่าบริการนีCรวม 

T. ค่าตัzวเครื$องบิน ไป-กลบั (ตัzวกรุ๊ป) ตามเสน้ทางที$ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2. ค่าโรงแรม ที$พกั ตามที$ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม หรือเทียบเท่า (พกัหอ้งละ 2-N ท่าน) 

N. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชมสถานที$ และค่ายานพาหนะ ตามที$ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

O. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ T,QQQ,QQQ บาท (เงื$อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีCไม่รวม 

T. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัที$ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม เช่น อาหาร - เครื$องดื$ม, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์และค่าทาํหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ที$จ่าย N% และค่าภาษีมูลค่าเพิ$ม l% 

N. ค่าภาษีนํ� ามนัที$ทางสายการบินเรียกเกบ็เพิ$ม 

ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ,พนักงานคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ&น จํานวน S,))) บาท 

**กรุณายื&นค่าทปิให้กบัหัวหน้าทวัร์ที&สนามบิน (วนัแรก)** 

เงื&อนไขการชําระเงิน 

(ราคาต่อท่าน) 

^) ธันวาคม 2019 – )+ มกราคม S)S) 54,990.- 20,000.- 
 

สูงสุด U.M ℃ / ตํ$าสุด Q.U ℃ 
 



 

  

 

T. มดัจาํการจอง ท่านละ 2Q,QQQ บาท โดยบตัรเครดิต, เงินสด, โอนผา่นธนาคาร พร้อมส่งหลกัฐานการชาํระเงินใหเ้จา้หนา้ที$  

   **ที$นั$งจะยนืยนัเมื$อไดรั้บเงินมดัจาํแลว้เท่านั�น** 

2. การจ่ายส่วนที$เหลือ กรุณาชาํระยอดเงินทั�งหมดก่อนออกเดินทางอยา่งนอ้ย TP วนัก่อนเดินทาง  

   มิฉะนั�นจะถือวา่ท่าน “ยกเลิก” การเดินทางโดยอตัโนมติั 

N. ส่งสาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ของผูที้$ออกเดินทาง (ตอ้งมีอายใุชง้านไม่นอ้ยกวา่ M เดือน) 

 

เงื&อนไขการยกเลกิ 
T. กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย NQ วนัทาํการ มิฉะนั�น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ในการคืนเงินมดัจาํ 

2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง TP-NQ วนัทาํการ ทางบริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งหกั PQ% ของอตัราค่าบริการ 

N. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง TO วนัทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 

 

**หมายเหตุ  ::  สําหรับท่านผู้เดินทางที&ประสงค์จะซืCอตัqวเครื&องบินภายในประเทศ (นอกเหนือจากรายการตามทวัร์)              หรือ

ดําเนินการใดๆที&ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งที&บริษัทฯ ทราบก่อน เพื&อขอคํายืนยันการออกเดินทางของทัวร์นัCนๆ มิฉะนัCนทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิtไม่รับผดิชอบสําหรับค่าใช้จ่ายที&เกดิขึCน 

เงื&อนไขการรับบริการ 
- รายการทวัร์สามารถปรับเปลี$ยนการเดินทางไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษทัจะยงัคง

รักษาผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสิ$งสาํคญั 

- บริษทัฯรับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื$อท่องเที$ยวเท่านั�น หากท่านถูกเจา้หนา้ที$ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั�นๆปฏิเสธ

การเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ$งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิy ที$จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั�งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถ

เดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื$นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที$

วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯจะทาํหนา้ที$ประสานงานและเจา้หนา้ที$จะทาํการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ที$จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น ในกรณีที$เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าชา้

ของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจราจรติดขดั หรือสิ$งของสูญหายตามสถานที$ต่างๆ ที$เกิดขึ�นเหนือ

อาํนาจการควบคุมของบริษทัฯ และเจา้หน้าที$นั�นๆ ที$จะส่งผลทาํให้เสียเวลาในการท่องเที$ยวตามรายการทวัร์ ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย,ไม่ว่าในกรณีใดๆทั�งสิ�นม,ทั�งค่าเสียเวลา,ค่าเสียโอกาส,ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายที$บริษทัจ่ายไป

แลว้เป็นตน้  



 

  

 

- กรณียกเลิกหรือเปลี$ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ในการคืนเงินทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน เมื$อท่านตก

ลงชาํระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื$อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที$ไดร้ะบุไวท้ั�ง

หมดแลว้ 

- เมื$อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ$ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิy  

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

- ถา้กรุ๊ปที$ท่านจองทวัร์ไว ้ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจาํนวนผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวนตามที$กาํหนดไว ้หรือสายการบินแจง้

ยกเลิกบิน ทางบริษทัจะคืนเงินค่าทวัร์ใหท่้าน แต่ทางบริษทัจะขอหกัเงินค่าใชจ่้ายที$เกิดขึ�นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยนืขอวี

ซ่าของประเทศที$ท่านจะเดินทาง  (ถา้โปรแกรมที$ท่านเดินทางจะตอ้งยื$นขอวีซ่า) 

- อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี$ยน และราคาตัzวเครื$องบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ในการปรับเปลี$ยน

ค่าบริการในกรณีที$มีการขึ�นราคาค่าตัzว เครื$องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกนัภยั ค่าธรรมเนียมนํ� ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงิน

บาท หรืออตัราแลกเปลี$ยนไดป้รับขึ�นในช่วงใกลว้นัที$คณะจะเดินทาง 

- เนื$องจากตัzวเครื$องบินชุดนี� เป็นตัzวราคาพิเศษ (ตัzวกรุ๊ป) ตอ้งเดินทางตามวนัที$ที$ระบุไวบ้นหนา้ตัzวเท่านั�น จึงไม่สามารถยกเลิก

หรือเปลี$ยนแปลงใดๆ ทั�งสิ�น และถา้ทางบริษทัไดด้าํเนินการออกตัzวเครื$องบินไปแลว้นั�น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี$ยนแปลง

รายชื$อผูเ้ดินทางได ้(ยกเวน้บางสายการบิน ที$สามารถเปลี$ยนแปลงรายชื$อผูเ้ดินทางได ้เมื$อท่านตอ้งการเปลี$ยนแปลงรายชื$อผู ้

เดินทางหลงัจากออกตัzวเครื$องบินไปแลว้ จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ ทั�งนี� จะขึ�นอยูก่บัสายการบินเท่านั�น) 

- บริษทัฯทาํหนา้ที$เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื$อเกิดการสูญหายของสมัภาระ

ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าวในระหว่างการ ท่องเที$ยวนี�  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่า

ทั�งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิy ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการไดห้ากท่านไม่ เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัzว

เครื$องบินขากลบัซึ$ งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินไดค่้าบริการที$ ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด 

และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั�นหากท่านมีเหตุอนัใดที$ทาํให้ท่านไม่ได้

ท่องเที$ยวพร้อมคณะตามรายการ ที$ระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ไดบ้ริษทัฯ ขอสงวนสิทธิy ที$จะเปลี$ยนแปลงรายการทวัร์ตาม

ความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั�งนี� ทางบริษทัฯจะยึดถือและคาํนึงถึง ความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้

ส่วนมากเป็นสาํคญั 

 

  

 
 

  

 

 

 

โปรดอ่านข้อมูลทั +งหมดก่อน ทาํการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที& เมื&อท่านจองทวัร์และ 
ชาํระเงนิมัดจาํแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื&อนไขที& ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ข้างต้น 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


