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SPECIAL HERITAGE 

5DAYS 3NIGHTS BY TG 
 

 

 

 

 

 

 

VTG ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ให้ท่ำนได้นัง่จิบกำแฟ 
ชมวิวสวนสวยท่ีสตำรบ์คั สำขำท่ีได้รบักำรโหวตว่ำวิวสวยท่ีสดุในญ่ีปุ่ น!!  

น ำท่ำนสู่เมือง นำโกย่ำ กิฟ ุโทยำม่ำ คำนำซำว่ำ  

เกียวโต โอซำก้ำ นำรำ 
กิฟ ุ  หมูบ่้ำนชิรำคำว่ำโก หมู่บา้นเก่าแก่ซึ่งไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  

ทำคำยำม่ำ   เยีย่มชม ทำคำยำม่ำจินยะ หรอือดตีจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายามา่ และเดนิชมเขตเมอืง
เก่า ซนัมำชิซูจิ 

โทยำม่ำ เดนิเล่นชมววิที่สวนสาธารณะใจกลางเมอืงโทยาม่าที่สวนคนัซุย ปำรค์ และเยี่ยมชม
สตาร์บคัที่ถูกจดัอนัดบัวา่ววิสวยที่สุดในญี่ปุ่ น, ชมววิจากบนยอดตึกท่ีท ำกำรรฐับำล
โทยำม่ำ สามารถชมววิเมอืงโทยาม่าได ้360 องศา 

คำนำซำว่ำ เยี่ยมชมปรำสำทคำนำซำว่ำ ที่อดีตกองทพัของญี่ปุ่ นใช้เป็นฐานทพั, เยี่ยมชมสวน
ญี่ปุ่ นเคนโรคเุอน็ ทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 สวนสวยทีค่นญี่ปุ่ นตอ้งไปซกัครัง้ในชวีติ 

เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี ทีต่ดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 
สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมเสาโทรอิ ิณ  
ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ ซุ้มประตูสแีดงทีเ่รยีงรายเป็นเสน้ทางยาวถงึ 4 กโิลเมตร 

นารา  สกัการะองคพ์ระใหญ่ไดบุทสทึี่วดัโทไดจิ 

โอซาก้า อสิระชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ, อิออน มอลล ์ 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 6-10 ธนัวำคม 2561 

วนัแรก               สนำมบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย  
เพื่อท าการเชค็อินและเตรียมตวัเดินทาง  

 

วนัท่ีสอง              สนำมบินจบู ุเซน็แทร ์>> ทำคำยำม่ำ >> อดีตจวนผู้ว่ำทำคำยำม่ำ 
                             >> เขตเมืองเก่ำซนัมำชิซูจิ >> หมู่บำ้นชิรำคำว่ำโก >> โทยำม่ำ 

 

 
 
 
 
 
 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินจบูุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

07.30 น.   เดินทางถึงสนามบินจูบุ เซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น หลังจากผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมอืงที่ได้ชื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต น าท่านชม 
ทาคายาม่า จินยะ หรอือดตีจวนผูว้า่แห่งเมอืงทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้ที่ท างานและทีอ่ยู่
อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮดิะเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่าในสมยัเอโดะ โดยภายในอาคารจะจ าลองห้องต่างๆ รวมทัง้ขา้วของ
เครื่องใชใ้นสมยัโบราณ รวมไปถงึโกดงัเกบ็ขา้วที่อยู่ด้านหลงัของจวนผูว้่าฯ จากนัน้น า
ท่านเดินชมเขตเมืองเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึ่งเตม็ไปด้วยบ้านเรอืน และร้านค้าต่างๆ อาทิ
เช่น ร้านขายสาเก เนื้อฮิดะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของที่ระลึกน่ารกัอย่ างซารุโบโบะ
หลากส ีโดยร้านค้าเหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบของบ้านในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของทีร่ะลกึพืน้เมอืงและเกบ็เกีย่วบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย น าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่ น ที่ได้รบัเลอืก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่ยงัคงความสวยงามจวบจนทุก
วันนี้  ท่ านจะได้พบกับหมู่บ้านโบราณสไตล์กัสโซ่  ซึ่ งหาชมได้ยากในปัจจุบัน             
ค าว่ากัสโซ่แปลว่าพนมมือ ซึ่งเป็นสไตล์การก่อสร้างแบบดัง้เดิมของญี่ ปุ่ นโดยที่
โครงสร้างของบ้านและหลังคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือของพระพุทธเจ้า 
โครงสร้างของบ้านถูกสรา้งขึน้โดยทีไ่ม่ได้ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรง
และสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญาของชาวญี่ปุ่ นที่
ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของ
หมู่บ้านที่รายลอ้มไปด้วยหุบเขาสูงและสมัผสับรรยากาศดัง้เดมิอนัเงยีบสงบทีจ่ะท าให้
ท่านประทบัใจมริูล้มื ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองโทยาม่า 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัท่ีสำม              โทยำม่ำ >> สวนคนัซุย ปำรค์ >> ชมวิวจำกยอดตึกท่ีท ำกำรรฐับำลเมือง 
                             โทยำม่ำ >> คำนำซำว่ำ >> ปรำสำทคำนำซำว่ำ >> สวนเคน็โรคเุอน็ >> 
                            ทะเลสำบบิวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สวนคนัซุย ปำรค์ สวนสาธารณะใจกลางเมืองโทยาม่า ที่ชาวเมอืง
มกัจะมาเดนิเล่นพกักายพกัใจท่ามกลางอากาศอนับรสิุทธิ ์นอกจากนี้ยงัมรีา้นกาแฟชื่อ
ดงัอย่างสตารบ์คั มาตัง้อยู่บรเิวณสวนและยงัได้รบัการขนานนามว่าเป็นสตารบ์คัที่มวีวิ
สวยที่สุดในญี่ปุ่ นอีกด้วย เนื่องจากทางร้านได้ออกแบบโครงสร้างให้กลมกลนืไปกบั
ธรรมชาตแิละสามารถชมววิทิวทศัน์ที่สวยงามยามจิบกาแฟ ไม่ว่าจะตวัอาคารที่เป็น
กระจกใส หรอืระเบยีงที่จดัโต๊ะหนัหน้าออกสู่สวนสวยที่สามารถชมววิได้ตลอดทัง้ปีไม่มี
เบื่อ เนื่องจากทิวทศัน์ในสวนสวยผนัเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนัน้พาท่านขึ้นชมววิ
เมอืงโทยาม่า 360 องศาบนยอดตึกของอำคำรท่ีท ำกำรรฐับำลเมืองโทยำม่ำ ที่เปิด
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ใหช้าวเมอืงและนักท่องเที่ยวไดข้ึน้ชมววิเมอืง รวมไปถงึแนวเทอืกเขาทาเทยาม่า หรอื
ที่คนไทยรู้จกักนัในนาม เจแปน แอลป์ โดยในวนัที่อากาศด ีท่านจะไดเ้หน็เทอืกเขาที่
ปกคลุมดว้ยหมิะเป็นแนวยาวไปจนไกลสุดสายตา 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมืองคำนำซำว่ำ ซึ่งเป็นเมืองที่มีปราสาทโบราณและยงัคงอบอวล

ด้วยบรรยากาศของเมืองเก่าในสมยัที่ยงัคงปกครองด้วยระบอบศกัดินาและสะท้อน
ความเก่าแก่โบราณของวนัคนืแบบญี่ปุ่ นเก่าๆ ด้วยศลิปะเช่น ละครโน พิธชีงชา และ
ศลิปะการจดัดอกไม้ น าท่านเดนิทางชม ปรำสำทคำนำซำว่ำ ปราสาทของเจ้าเมอืง
ตระกูลมาเอดะ ผูป้กครองแควน้คากะในอดตี ซึ่งตระกูลมาเอดะได้ปกครองพื้นทีแ่ถบนี้
เป็นเวลานานกว่า 280 ปี ปราสาทคานาซาว่าเป็นป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วย
คูน ้าและมชีอ่งก าแพงเพื่อใชย้งิปืนต่อสู้จากการรุกรานของศตัรูภายนอก ตวัปราสาทมี
หลังคาสีตะกัว่ ก าแพงปูนปลาสเตอร์สีขาวติดกระเบื้องเป็นลวดลาย ก าแพงหินมี
ลกัษณะแตกต่างกนัตามช่วงเวลาการก่อสร้าง ซึ่งบางแห่งกม็อีายุยนืยาวมากกว่า 400 
ปี จากนัน้น าท่านชมสวนเคนโรคเุอน ทีถู่กสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1822 บรเิวณใจกลางเมอืง 
ด้านข้างของปราสาทคานาซาว่า และเป็นที่รู้จกักนัว่าเป็นสวนญี่ปุ่ นประเภทจ าลอง
ทวิทศัน์ภูมปิระเทศทีส่วยงามทีสุ่ด 1 ใน 3แห่งของญี่ปุ่ น ซึ่งการสรา้งสวนแห่งนี้ยดึตาม
ศาสตร์การสร้างสวนแบบจนี แต่ใช้ศลิปะการสร้างและตกแต่งแบบญี่ปุ่ น ได้เวลาอนั
สมควร น าท่านเดนิทางสู่ทะเลสำบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มพีื้นที่โดยรวม 
670 ตารางกิโลเมตร และมีจุดที่ลึกที่สุด 104 เมตร เป็นแหล่งทรพัยากรที่ส าคัญต่อ
อุตสาหกรรมในวงกวา้ง และยงัเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เก่าแก่ทีสุ่ดในโลก โดยมอีายุกว่า 
4 ลา้นปี 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรเยน็ภำยในโรงแรมท่ีพกั  
ให้ท่านได้ผ่อนคลายกบัการแช่น ้าแร่ธรรมชาติ เช่ือว่าถ้าได้แช่น ้าแร่แล้ว จะท าให้

ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีข้ึน 

วนัท่ีส่ี                 เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศำลเจ้ำฟชิูมิอินำริ >> โอซำก้ำ >>  
                           ช้อปป้ิงชินไซบำชิ 
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เช้ำ   
 
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

08.00 น. น าท่านออกเดนิทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้ำใส เป็นวดั
ขนาดใหญ่และมปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า และมที่อนซุงวาง
เรยีงซ้อนกนัตามแนวนอนตัง้จากพื้นดนิขึน้มารองรบัระเบียงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้
ตะปใูนการก่อสรา้ง หากแต่ใชว้ธิกีารตอกเขา้ลิม่คลา้ยกบัการสรา้งเรอืนไทย นมสัการพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวร จากระเบียงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพเมืองเกียวโตจากมุมสูงได้
สวยงาม เชญิดื่มน ้ าศกัดิส์ ิทธิส์ามสายอนัเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา 
จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัร้านค้าญี่ปุ่ นตกแต่งตามสมยัเอโดะ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบั
การเลอืกซื้อสนิคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลกึเกีย่วกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อ
ที่สุดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น ทัง้ด้วยแป้งที่
เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ กบัไส้ถัว่แดงขนานแท้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอร์รี่ ชอ็กโกแลต 
ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาทิ แตงกวาดอง หวัไชเท้า มะเขอื
ยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ที่ข ึน้ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซุิโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล, เครื่อง
เซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถว้ย ชาม ต่างๆ และของทีร่ะลกึอกีมากมายนานาชนิด  

เท่ียง รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่ ศำลเจ้ำฟชิูมิ อินำริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่บัถอืของ

ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มีความเป็นอยู่สุขสบาย และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ และในบริเวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิ้งจอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผูค้อยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มมีากกว่าพนัต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขายาวถงึ 4 
กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHA ทีซ่ายูร ิ
นางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ใหต้นเองสมความปรารถนา  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองโอซำก้ำ เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืงโตเกยีว 
ไดร้บัสมญานามวา่ "เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนส่งสนิค้าและวตัถุดบิที่
ส าคญัตัง้แต่ครัง้อดีต ซึ่งบรรดาพ่อค้าจากทัว่สารทิศทัง้ในญี่ปุ่ นเองรวมไปถึงจนีและ
เกาหลตี่างหลัง่ไหลมาทีน่ี่ จนท าใหโ้อซากา้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้และอุตสาหกรรมที่
ส าคญัของประเทศจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปะการแสดงดัง้เดมิของญี่ปุ่ น 
มคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงที่สามารถผสานมรดกทางประวตัิศาสตร์อนัเก่าแก่เข้ากบั
เทคโนโลยสีมยัใหม่ น าท่านเดนิทางสู่ ย่ำนชินไซบำชิ แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของนครโอ
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ซาก้า ทัง้รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย 
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ไปจนถึงกล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และเกมส์รุ่นใหม่ล่าสุด 
และตื่นตากบัลลีาชวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่า
ทางฝัง่โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจุดเด่นของ
แต่ละร้านคา้ เช่น ปยูกัษ์ หน้าภตัตาคารขาปูยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่น
ย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึ่งท่านสามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชือ่ของนครโอ
ซากา้ ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นตน้ นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมี
ชือ่เสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชมิาย่า ทีม่สีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อ
อกีดว้ย 

ค ำ่  อิสระรบัประทำนอำหำรเยน็ตำมอธัยำศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัท่ีห้ำ                โอซำก้ำ >> นำรำ >> วดัโทไดจิ >> อิออน มอลล ์>> สนำมบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น เพื่อเข้าสกัการะ 

“หลวงพ่อโต” แห่งวดัโทไดจิ พระพุทธรูปสัมฤทธิอ์งค์ใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัย
ครสิตศ์ตวรรษที่ 8 พระพุทธรูปองคน์ี้สูง 16.2 เมตร หนัก 452 ตนั ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็น
ทีป่ระดษิฐานของหลวงพ่อโตนัน้ได้รบัการบนัทกึลงใน กนิเนสบุ๊ควา่เป็นวหิารไมท้ี่ใหญ่
ที่สุดในโลก และถือได้ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกที่ส าคญัที่สุดของเมืองนารา 
นอกจากนี้ตามทางของวหิารแห่งนี้  ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบักวางแสน
เชื่องที่มอียู่เป็นจ านวนมาก จากนัน้เดนิทางสู่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสนิค้าที่มสีนิค้า
หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใชใ้นบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 

เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่ำย  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนำมบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเชค็อนิ 
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17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย  โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง 6-10 ธนัวำคม 2561 

 
 
หมายเหตุ 

 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมผีูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวจิารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ไดร้บัการอนุญาตใิห้เดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบรษิทัขอสงวน
สทิธิไ์ม่คนืค่าทวัร ์ไม่วา่กรณใีดๆ  

3. หากผู้เดนิทางมีการใช้ตัว๋เดินทางภายในประเทศจากจงัหวดัที่พกัมายงัสนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนซื้อตัว๋เดนิทางภายในประเทศ เพื่อเชค็สถานะของทวัรว์า่ออกเดนิทาง
ไดห้รอืไม่ และตรวจเชค็น ้าหนกัสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการ
ก าหนดน ้าหนักสมัภาระของสายการบนิภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบนิระหว่างประเทศ 
ขึน้อยู่กบัการก าหนดของแต่ละสายการบนิ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหายที่
เกดิขึน้ 

4. หากผู้เดนิทางปฏเิสธการรบับรกิารจากทางบรษิัทขณะเดนิทาง อาทเิช่นร้านอาหาร สถานที่
ท่องเทีย่วหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษิทัฯ จะไม่คนืเงนิค่าบรกิารในส่วนนัน้ให้ 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เครื่องบิน ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 46,500.-  บาท 23,500.-  บาท  

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผูใ้หญ่ 41,800.-  บาท 21,300.-  บาท 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 34,800.-  บาท 17,600.-  บาท 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.-  บาท 7,900.-  บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. ค่าน ้าหนกัสมัภาระทีม่าพรอ้มกบัตัว๋เครือ่งบนิ 

-สายการบนิไทย ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 30 กโิลกรมั/ท่าน 
-สายการบนิเจแปน แอรไ์ลน์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระใบละ 23 กโิลกรมั ทา่นละ 2 ใบ 
-สายการบนิ ไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์ ไดน้ ้าหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมั/ท่าน และสมัภาระถอืขึน้
เครื่องไดท้่านละ 2 ชิน้เทา่นัน้ (รวมกระเป๋าตดิตวัดว้ยแลว้) 

3. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเท่า กรณหีอ้งพกั
ส าหรบั 3 ท่าน บางโรงแรมจดัหอ้งพกัทีม่ ี3 เตยีงเดีย่วและบางโรงแรมจะใชเ้ป็นหอ้งพกัคู่แลว้
เสรมิเตยีง ในกรณทีีท่างโรงแรมไม่สามารถจดัหอ้งพกัส าหรบั 3 ท่านใหไ้ด ้จ าเป็นตอ้งจดั
หอ้งพกัใหท้า่นเป็นแบบหอ้งทวนิ+หอ้งซงิเกลิ  
-หอ้งทวนิ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง 
-หอ้งดบัเบิล้ หอ้งพกัส าหรบั 2 ท่าน  มเีตยีงขนาดควนีไซส์ 1 เตยีง 
-หอ้งทรปิเป้ิล หอ้งพกัส าหรบั 3 ทา่น มเีตยีงเดีย่ว 2 เตยีง และเตยีงเสรมิอกี 1 เตยีง 
-หอ้งซงิเกลิ หอ้งพกัส าหรบั 1 ท่าน มเีตยีงเดีย่ว 1 เตยีง 

4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้่านตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสูงสุดทา่นละไม่เกนิ 1,000,000.- 

บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณเีกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิ 500,000 บาท ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ของบรษิทัประกนั (ประกนัไม่ครอบคลุมถงึประกนัสุขภาพระหวา่งการเดนิทาง) 

**เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีง
ครึ่งเดยีว **                                                                                                                        
7.   ค่าภาษีน ้ามนั ที่สายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 23 พฤษภาคม 2561 และท่านต้องช าระ
เพิม่เตมิ ในกรณีที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิ่มภายหลงัจากที่ท่านได้ท าการจองทวัร์แล้ว 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบั
เขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนัหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมั 
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5. ค่าประกนัอื่นๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทวัรแ์ละผูเ้ดนิทางตอ้งการท าเพิม่เตมิ อาท ิ 
ภยัธรรมชาตริุนแรง, ทรพัยส์นิหรอืเทีย่วบนิล่าชา้หรอืทรพัยส์นิสูญหาย เป็นตน้ 

6. ค่าน ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดบ้รกิารน ้าดืม่ระหวา่งทวัร์) 
7. ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
8. ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  

 
เง่ือนไขการช าระเงิน   

 

1. กรุณาช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  
2. กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการ 
3. กรณที าการจองทวัรก์่อนวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ กรุณาช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 

 
การยกเลิก  

 

1. กรุณาแจง้ยกเลกิล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิมดัจ าทัง้หมด 

2. กรณยีกเลกิกอ่นวนัออกเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าทวัรท์ัง้หมด 

3. กรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางในชว่งวนัหยุดเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์
หรอืวนัหยดุยาวตามทีร่ฐับาลก าหนดในแต่ละปี และรวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ(เชา่เหมาล า) จะไมม่ี
การคนืเงนิมดัจ าและคา่ทวัรท์ุกกรณี 

4. เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิเป็นราคาแบบโปรโมชัน่ เมื่อช าระคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทาง
หรอืขอยกเลกิไดใ้นทุกกรณี 

5. กรณที าการตดักรุ๊ปสายการบนิไทย แอรเ์อเชยี เอก็ซ์  ไมส่ามารถคนืเงนิมดัจ าไดใ้นทกุกรณ ี
และหากยกเลกิกอ่นวนัเดนิทาง 35 วนัท าการหรอืน้อยกวา่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
เงนิค่าตัว๋และคา่ทวัรท์ุกกรณ ี

4.  
หมายเหตุ 

 

1. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ การเมอืง โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภัยของท่านเป็นส าคญัที่สุด ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการห้ามออกนอก
ประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง 
และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึ่ง
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ทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน นอกจากนี้ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิสกุลเยน 

2. ในกรณีที่เกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมดัจ าหรือค่าทัวร์ได้ก็
ต่อเมื่อทางสายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงินส่วนนัน้ใหแ้ลว้เท่านัน้ 

3. ในกรณเีกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าให้การเดนิทางไม่สามารถเป็นไปตามก าหนดการได้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ
จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายจากสายการบนิ และไม่รบัผดิชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากรายการทัวร์ อาทิเช่นค่าโรงแรม ค่ารถรบัส่งไปสนามบิน 
ค่าอาหาร ฯลฯ 

4. หลงัจากท่ีท่านได้ท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่าท่าน
ได้ยอมรบัในข้อตกลงและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุก
ประการ 
 

 
 

 
 

http://www.hijapantour.com/

