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เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO | หมูบ้่านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 
วดัโอสคุนันอน | ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ | ช้อปปิง้ชินไซบาชิ | แช่ออนเซน็ 2 คืน 

อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 1 วนั 
      
 

 

 

   

  

NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6วัน 4คืน 

เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2563 

ราคาเร่ิมต้นแนะน าเพียง 57,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – นาโกยา่ (สนามบินชบูเุซ็นแทร์) (TG644 00.05 – 08.00+1) 
วนัท่ี 2. สนามบินชบูเุซ็นแทร์ (นาโกยา่) – หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ยา่นเมืองเกา่ซนัมาจิ ซจิู – แช่ออนเซ็น  
วนัท่ี 3. ทาคายามา่ – ตลาดเช้าทาคายามา่ – นาโกยา่ – วดัโอสคุนันอน – ยา่นร้านค้าโอส ุ– มิเอะ – เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO –  
            แช่ออนเซ็น 
วนัท่ี 4. มิเอะ – เกียวโต – วดัคิโยมิส ึ– ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – โอซาก้า – ร้านขายของฝาก – ช้อปปิง้ชินไซบาชิ 
วนัท่ี 5. อิสระทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้เมืองโอซาก้า 
วนัท่ี 6. ชมซากรุะด้านนอกปราสาทโอซาก้า – ริงค์ก ุพรีเมียม เอาท์เลท็ – ห้างอิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) –  
            กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG673 17.35 – 21.25) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ) – นาโกย่า (สนามบนิชูบุเซ็นแทร์) 
[TG644 00.05 – 08.00+1] 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

วันที่ 2 
สนามบนิชูบุเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมู่บ้านชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า –  
ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาจ ิซูจ ิ– แช่ออนเซ็น 

00.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินชูบุเซ็นแทร์ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

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

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภมูิภาคจบู ุซึง่อยูต่รงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานท่ี

ทอ่งเที่ยวมากมาย ทัง้สถานท่ีทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ และสถานท่ีทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิมและได้รับเลือกจากองค์กร

ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดีและ
รูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกว้าง 10 เมตร 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าทา่นชมด้านนอกของ ทาคายามา่ จินยะ หรือ ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึง่เป็นจวนผู้วา่แหง่เมือง
ทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผู้ ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เป็นยา่นเมืองเก่าที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านเรือนสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี ไว้ได้เป็น
อยา่งดี ตวัเมืองล้อมรอบด้วยคนู า้และถนน 3 สายเลก็ๆ ที่มีประวตัิความเป็นมาอนัยาวนาน ซึง่ในช่วงที่ไม่มีหิมะตกร้านค้าจะ
เปิดให้เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ของที่ระลกึ รวมทัง้สาเกที่ขึน้ช่ือด้วย คนที่อาศยัอยู่แถวนี ้ดดัแปลงบ้านเป็นร้านขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพื่อรับนกัทอ่งเที่ยว และยงัมีการขายสนิค้าพืน้เมืองหลายอยา่ง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
ที่ระลกึ ชาม ตุ๊กตา 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-107 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก หรือเทียบเท่า TAKAYAMA HOTEL 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

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

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าทาคายาม่า ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลือกชมผกัสดผลไม้หลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามาปรุง

สดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผ้า กระเป๋า ของแกะสลกั ของเลน่ของที่ระลกึของพืน้เมืองตา่งๆมากมาย 
 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สร้างขึน้เมื่อเกือบ 700 กวา่ปีมาแล้วตัง้แตปี่ 1333 เป็นวดัในพระพทุธศาสนา

ที่มีช่ือเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวดัแห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพคนันอน ซึ่งเช่ือกนัว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึน้ช่ือเร่ืองความ
เมตตา แกะสลกัอย่างประณีตโดยพระสงฆ์นามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมดุชินปคูจิุ ที่จดัเก็บ
หนงัสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนงัสือเหลา่นีเ้ป็นสมบตัิของชาติ และเป็นมรดกทางวฒันธรรม รวมถึง
ส าเนาที่เก่าแก่ที่สดุของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวตัิศาสตร์ต้นก าเนิดของญ่ีปุ่ น 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนช้อปปิง้ที่อยูเ่ยือ้งกบับริเวณวดัโอสคุนันอน เป็นถนนการค้าทีม่ีช่ือเสยีงและได้รับ
ความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมากด้วยมนต์เสนห์่ของบรรยากาศแบบดัง้เดมิ มีร้านค้าและร้านอาหารกวา่ 400 ร้านค้า 
เรียงรายอยูส่องข้างทางของขึน้ช่ือของโอสก็ุคือไก่ทอดยอดนิยมอยา่งร้าน GABURI CHICKEN 

 มิเอะ ตัง้อยูต่รงเกือบศนูย์กลางของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ช่ือเร่ืองใบไม้แดง, การปีนเขา, สกี, และมีจดุชมวิวหาดทรายชายฝ่ังแบบ
เว้าแหวง่ รวมทัง้ธรรมชาติที่สมบรูณ์ นอกจากนีย้งัมีแหลง่บนัเทิง เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO เป็นงานประดบั
ไฟที่สดุอลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลท์คือ “อุโมงค์ไฟดาวล้านดวง” วิวดอกไม้นานาพนัธุ์  ซึ่งดอกไม้เป็นสิ่งดึงดดูใจหลกัของ
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งานประดบัไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และต้นไม้หลายๆพนัธุ์  สว่นของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มี
ดอกไม้เพียงอยา่งเดียวมากกวา่ 12,000 ชนิด บานสะพร่ังตลอดปี สว่นในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุ์ไม้ที่ปลกูในกระถาง
ทัง้สวนดอกไม้ Andes และสวนดอกไม้ Begonia 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั MIE HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ ปุ่น 

วันที่ 4 
มิเอะ – เกียวโต – วัดคโิยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – โอซาก้า –  
ร้านขายของฝาก – ช้อปป้ิงชนิไซบาช ิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยงัคงอนรัุกษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะเป็น
สว่นมาก 

 วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วดัธารน า้ใส ตัง้อยูบ่นเนินเขาฮิงาชิยามา่ ในปี 1994 ยเูนสโกได้บนัทึกไว้เป็นมรดกโลก 
ภายในวดันีม้ีสิ่งน่าสนใจอยู่หลายอย่างตัง้แต่ เวทีคิโยมิส ึลานกว้างที่ยื่นออกจากตวัอาคารหลกัไปยงัเนินเขาโดยที่ฐานของ
ลานนีใ้ช้ไม้ซุงขดักนัเป็นโครงขึน้มาโดยมิได้ใช้ตะปซูกัตวัเดียวและ น า้ตกโอโทวะ ที่ไหลมาจากบนเขามาถึงข้างลา่งได้แยกเป็น 
3 สาย ให้ทา่นได้ใช้กระบวยลองน า้ดืม่ ซึง่แตล่ะ่สายนัน้ ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือวา่จะได้รับสิง่มงคลตา่งกนั เช่น อายยุืน, ส าเร็จในหน้าที่
การงานและเร่ืองความรัก อีกทัง้ยงัมีหินคูรั่กที่อยูใ่น ศาลเจ้าจิช ู(Jishu shrine) เป็นหินสองก้อนอยูต่ิดกบัพืน้โดยให้คนที่มาได้
ตัง้จิตถึงคนที่เรารักแล้วออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยงัอีกก้อนทัง้ๆที่ปิดตา ถ้าเดินไปถึงได้ก็แสดงว่าจะได้อยู่ด้วยกัน แ ละ
สดุท้าย ให้ทา่นได้เดินเลอืกดเูลอืกซือ้ของฝากจาก “ถนนสายกาน า้ชา” ก่อนกลบักนัอีกด้วย 

 ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกนัว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสนุขัจิง้จอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต 
สร้างขึน้เพื่ออทุิศให้กบัเทพเจ้าอินาริ เทพเจ้าแห่งการเพาะปลกู สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของเกียวโต บริเวณ
เขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ด้วยเอกลกัษณ์ของศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนับพันต้น ซึ่งเสาโทริอิ
จ านวนมาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะได้รับการจารึกช่ืออยู่ด้านหลงัเสา โดยเสา 1 ต้นมีมลูค่าบริจาค 
300,000 – 1,000,000 เยน 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 โอซาก้า เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 2 และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญ่ีปุ่ น 
 ช้อปปิง้ ร้านจ าหน่ายของฝาก ที่รวบรวมสนิค้าชัน้น าไว้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือของใช้ในชีวิตประจ าวนัของ

คนญ่ีปุ่ นรวมถึงเคร่ืองส าอางค์ตา่งๆ 
 ช้อปป้ิงชินไซบาชิ มีระยะทางทัง้หมด 600 เมตร หากรวมยา่นร้านค้าอื่นๆ ที่อยูห่วัและท้ายด้วยก็จะกลายเป็นยา่นร้านค้าที่มี

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

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 อสิระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้ค าแนะน าต่างๆกบัท่านในการเดินทาง 
เช่น ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดงัมากมายตัง้อยู่ปะปนไปกบัร้านค้าแบบดัง้เดิม
ของญ่ีปุ่ น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นศนูย์รวมแทบ
จะทกุยี่ห้อดงัทัว่โลกเลยก็วา่ได้ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีสนิค้าจ าพวกอาหารและเคร่ืองดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซือ้เช่นกนั 
และนอกเหนือไปจากร้านค้าทนัสมยัจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยงัมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลงัคาเดียวกนัมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดัง้เดิม ,อญัมณี
เคร่ืองประดบัและร้านหนงัสอื เป็นแหลง่ที่ตัง้ของห้างสรรพสินค้าช่ือดงัและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิง้ได้จุใจ และยงัมี
สถานท่ีทอ่งเที่ยวส าคญัๆตา่งๆมากมาย เช่น 
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วัดชเิทนโนจ ิ พิพิธภณ์ัสตัว์น า้ไคยกูัง ศาลเจ้าเฮอนั 
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโก้แลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน โกเบ ฮารเบอร์แลนด์ พิพิธภณัฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
* เพ่ือให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค ่า* 

 
ที่พกั น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกัโรงแรม OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ชมซากุระด้านนอกปราสาทโอซาก้า – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เลท็ – ห้างออิอน 
มอลล์ – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ)  
(TG673 17.35 – 21.25) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมด้านนอกของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซึง่ถือได้วา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง สมัผสัความยิ่งใหญ่ของยคุสมยัที่โช

กนุโตโยโตมิ ปกครองและออกค าสัง่ให้ก่อสร้างปราสาทแหง่นีน้บัเป็นแลนด์มาร์กอนัดบัหนึง่ของโอซาก้าที่ต้องมาเยือนสกัครัง้ 
และบริเวณสวนในปราสาทโอซาก้า มีสวนซากรุะเรียงรายกนัมากมายให้ทา่นชมและถ่ายรูป 

 

 
 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ ท่ีมีการออกแบบให้ดเูหมือนกบัรีสอร์ทโดยได้

แรงบนัดาลใจมาจากเมืองทา่ชาร์ลสตนัอนัมีประวตัิศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านที่พร้อมให้ท่านได้เดินเข้าไป
เลือกซือ้ของ ทัง้สินค้าแบรนด์เนมของญ่ีปุ่ น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , Dior , 
Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 
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กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ช้อปปิง้ที่ ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ทา่นได้ซือ้ของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้

ตามฤดกูาล และพิเศษสดุกบัร้าน 100 เยน ทีทกุอยา่งในร้านราคาเพียง 100 เยนเทา่นัน้ 
 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ 

17.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG673  
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.25 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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.- 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
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4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบนิการบนิไทย 20 กิโล  คา่ประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไข

ของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั

เดนิทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตา่งๆ 
4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 



 

โค้ดทัวร์ JPGT-107 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านักในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


