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เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO | หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
 

วดัโอสคุนันอน | ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ | แชอ่อนเซ็น 2 คืน 
 

อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 1 วนั 
      
 

 

NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน 

เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง 57,900.- 

 

http://www.goholidaycenter.com/
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เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) – นาโกย่า (สนามบนิชบูเุซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 08.00+1) 
วนัท่ี 2. สนามบนิชบูเุซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ย่านเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ – แช่ออนเซ็น  
วนัท่ี 3. ทาคายามา่ – ตลาดเช้าทาคายามา่ – นาโกย่า – วดัโอสคุนันอน – ย่านร้านค้าโอส ุ– มเิอะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO –  
            แช่ออนเซ็น 
วนัท่ี 4. มเิอะ – เกียวโต – วดัคโิยมสิ ึ– ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ – โอซาก้า – ร้านขายของฝาก – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 
วนัท่ี 5. อิสระท่องเท่ียวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 
วนัท่ี 6. ชมซากรุะด้านนอกปราสาทโอซาก้า – ริงค์ก ุพรีเมียม เอาท์เลท็ – ห้างอิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) –  
            กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (TG673 17.35 – 21.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร์) 
[TG644 00.05 – 08.00+1] 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบินชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  
ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ – แช่ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG644 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองท่ีมีประวตัศิาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ท่ีสดุใน ภมูภิาคจบู ุซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ี

ท่องเท่ียวมากมาย ทัง้สถานท่ีท่องเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลือกจากองค์กร

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธนัวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในช่วงฤดหูนาวได้ดีและ
รูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกว้าง 10 เมตร 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมด้านนอกของ ทาคายามา่ จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้วา่แห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาจ ิซูจ ิเป็นย่านเมืองเก่าท่ียงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไว้ได้เป็น
อย่างดี ตวัเมืองล้อมรอบด้วยคนู า้และถนน 3 สายเลก็ๆ ท่ีมีประวตัคิวามเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งในช่วงท่ีไม่มีหิมะตกร้านค้าจะ
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เปิดให้เลือกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ของท่ีระลกึ รวมทัง้สาเกท่ีขึน้ช่ือด้วย คนท่ีอาศยัอยู่แถวนี ้ดดัแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพ่ือรับนกัท่องเท่ียว และยงัมีการขายสนิค้าพืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
ท่ีระลกึ ชาม ตุ๊กตา 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า TAKAYAMA HOTEL 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 3 
ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – วัดโอสุคันนอน –  
ย่านร้านค้าโอสุ – มิเอะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัการเลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองท่ีน ามาปรุง

สดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผ้า กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของท่ีระลกึของพืน้เมืองตา่งๆมากมาย 
 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึน้เม่ือเกือบ 700 กวา่ปีมาแล้วตัง้แตปี่ 1333 เป็นวดัในพระพทุธศาสนา

ท่ีมีช่ือเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวดัแห่งนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเช่ือกันว่าเป็นเทพเจ้าท่ีขึน้ช่ือเร่ืองความ
เมตตา แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมดุชินปคูจุิ ท่ีจัดเก็บ
หนังสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึง
ส าเนาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของพงศาวดารโคจิค ิ ท่ีรวบรวมประวตัศิาสตร์ต้นก าเนิดของญ่ีปุ่ น 
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปปิง้ท่ีอยู่เยือ้งกบับริเวณวดัโอสคุนันอน เป็นถนนการค้าท่ีมีช่ือเสียงและได้รับ

ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอย่างมากด้วยมนต์เสน่ห์ของบรรยากาศแบบดัง้เดิม มีร้านค้าและร้านอาหารกวา่ 400 ร้านค้า 
เรียงรายอยู่สองข้างทางของขึน้ช่ือของโอสกุ็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างร้าน GABURI CHICKEN 

 มิเอะ ตัง้อยู่ตรงเกือบศนูย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือเร่ืองใบไม้แดง, การปีนเขา, สกี, และมีจดุชมววิหาดทรายชายฝ่ังแบบ
เว้าแหวง่ รวมทัง้ธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์ นอกจากนีย้ังมีแหล่งบนัเทิง เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบั
ไฟท่ีสดุอลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพนัธุ์  ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดดูใจหลกัของ
งานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพนัธุ์  ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ท่ีมี
ดอกไม้เพียงอย่างเดียวมากกวา่ 12,000 ชนิด บานสะพร่ังตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยักษ์มีพนัธุ์ไม้ท่ีปลกูในกระถาง
ทัง้สวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก MIE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 4 
มิเอะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า –  
ร้านขายของฝาก – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและท่ีพ านกัของจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก้็เป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 

 วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วดัธารน า้ใส ตัง้อยู่บนเนินเขาฮิงาชิยามา่ ในปี 1994 ยูเนสโกได้บนัทึกไว้เป็นมรดกโลก 
ภายในวดันีมี้สิง่น่าสนใจอยู่หลายอย่างตัง้แต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างท่ีย่ืนออกจากตวัอาคารหลกัไปยังเนินเขาโดยท่ีฐานของ
ลานนีใ้ช้ไม้ซุงขดักนัเป็นโครงขึน้มาโดยมไิด้ใช้ตะปซูกัตวัเดียวและ น า้ตกโอโทวะ ท่ีไหลมาจากบนเขามาถึงข้างล่างได้แยกเป็น 
3 สาย ให้ท่านได้ใช้กระบวยลองน า้ดื่ม ซึ่งแตล่ะ่สายนัน้ ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่จะได้รับสิง่มงคลตา่งกนั เช่น อายยืุน, ส าเร็จในหน้าท่ี
การงานและเร่ืองความรัก อีกทัง้ยงัมีหินคูรั่กท่ีอยู่ใน ศาลเจ้าจิช ู(Jishu shrine) เป็นหินสองก้อนอยู่ตดิกบัพืน้โดยให้คนท่ีมาได้
ตัง้จิตถึงคนท่ีเรารักแล้วออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนทัง้ๆท่ีปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ด้วยกัน แ ละ
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สดุท้าย ให้ท่านได้เดนิเลือกดเูลือกซือ้ของฝากจาก “ถนนสายกาน า้ชา” กอ่นกลบักนัอีกด้วย 
 ศาลเจ้าฟูชมิิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกนัวา่ศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสนุัขจิง้จอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต 

สร้างขึน้เพ่ืออทุิศให้กับเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลกู สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณ
เขาอินาริ ท่ีน่ีเป็นหนึ่งในท่ีเท่ียวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลักษณ์ของศาลเจ้าท่ีมีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ซึ่งเสาโทริอิ
จ านวนมาก มาจากการบริจาคของคนท่ีศรัทธา ผู้ ท่ีบริจาคจะได้รับการจารึกช่ืออยู่ด้านหลงัเสา โดยเสา 1 ต้นมีมลูค่าบริจาค 
300,000 – 1,000,000 เยน 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอซาก้า เป็นเมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก ท่ีรวบรวมสนิค้าชัน้น าไว้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวติประจ าวนัของ

คนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ 
 ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิมีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมย่านร้านค้าอ่ืนๆ ท่ีอยู่หวัและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นย่านร้านค้าท่ีมี

ความยาวราว 2 กิโลเมตรเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ร้านขายเคร่ืองส าอางค์ ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100  
เยน  

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเท่ียวตามสถานท่ีต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นศนูย์รวมแทบ
จะทกุย่ีห้อดงัทัว่โลกเลยก็วา่ได้ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีสนิค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกัน 
และนอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แล้วท่ีชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ท่ีเอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลงัคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อัญมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสือ เป็นแหลง่ท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยังมี
สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
 
 
วัดชเิทนโนจิ พพิธิภัณ์สัตว์น า้ไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชงิช้าสวรรค์เทม็โปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเทต็สึจนิ โกเบ ฮารเบอร์แลนด์ พพิธิภัณฑ์วทิยาศาตร์โอซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเตม็ที่จงึไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ชมซากุระด้านนอกปราสาทโอซาก้า – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – ห้างอิออน 
มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(TG673 17.35 – 21.25) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมด้านนอกของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึ่งถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยุคสมยัท่ีโช

กนุโตโยโตม ิปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึ่งของโอซาก้าท่ีต้องมาเยือนสกัครัง้ 
และบริเวณสวนในปราสาทโอซาก้า มีสวนซากรุะเรียงรายกนัมากมายให้ท่านชมและถ่ายรูป 
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 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดเูหมือนกับรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตนัอนัมีประวตัิศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านท่ีพร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สินค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ช้อปปิง้ท่ี ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ตามฤดกูาล และพเิศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่านัน้ 
 สมควรแก่เวลาเดนิทางน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิคันไซ 

17.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG673  
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง : NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26 – 31 มี.ค. 63 58,900.- 58,900.- 56,900.- 8,900.- 35,900.- 
วนัท่ี 02 - 07 เม.ย. 63 57,900.- 57,900.- 55,900.- 8,900.- 36,900.- 
วนัท่ี 08 – 13 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 60,900.- 8,900.- 37,900.- 
วนัท่ี 13 – 18 เม.ย. 63 

(วนัหยดุสงกรานต์) 
65,900.- 65,900.- 63,900.- 8,900.- 39,900.- 

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  
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2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินการบินไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
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4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกบัมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย  

จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
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ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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