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บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล ! 
ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น ําหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมัต่อท่าน 

เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรปูท่ี MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง 
ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซจู ิหมู่บา้นมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ 

ชมความสวยงามของซากุระ CHERRY BLOSSOM  
ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET 
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หากท่านมีความจําเป็นจะต้องซื อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ
ยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทําการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื อต๋ัวเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเทีย่วบนิ การล่าช้าของสายการบิน การ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความ
คุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั นเหตุผลเหล่านี  อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ๊ปป
ระมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า   สวนสาธารณะ MEIJO PARK-

AEON NAGOYA  

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์

สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตลอด

ขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
07.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่าประเทศญ่ีปุ่น โดยสายบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ 

SL310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อ

ท่าน 
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*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจดัที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได ้และทางสายการบินเป็นผู้กําหนด 
ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได ้*** 

 
15.45 น.   เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา 
** สําคัญมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก  

ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ ** 
นําท่านเดินทางสู่ MEIJO PARK เป็นสวนสาธารณะที่วิวด้านหลังจะเป็นปราสาทนาโกย่า แวะให้ท่านถ่ายรูปเพื่อ

เป็นที่ระลึก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ AEON NAGOYA เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นตาม

อัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม TOYOKO INN GIFUHASHIMA หรือระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2  ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ 
                         ซันมาชิซูจ-ิหมู่บ้านชิราคาวาโกะ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสัมผัสความสวยงามของดอกซากุระ ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.62 เป็นต้นไปเป็นช่วงเทศกาลซากุระบาน CHEERY 

BLOSSOM จะนําท่านเดินทางไปชมซากุระที่มีความสวยงามในย่าน GUJO HACHIMAN ให้ท่านได้ CHECK IN 

และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอวดเพื่อนๆลงโซเชียว 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ซากุระยังไม่บาน หรือร่วงแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถ

คาดการณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรม โดยจะนําท่านเดินทางสู่ตลาดเช้าทาคายาม่า เช่นกัน โดยตลาด
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เช้าทาคายาม่า(Morning Markets) เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมายังเมืองทาคายาม่า เพราะบรรยากาศการ

ค้าขายของที่นี่จะแตกต่างจากเมืองใหญ่ๆมากทีเดียว ด้วยความเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่มากทําให้แลดูเป็น

กันเองมากกว่า แถมราคายังกันเองกว่าไปซื้อในห้างใหญ่ๆ โดยตลาดเช้าของเมืองนี้จะมีด้วยกัน 2 แห่ง คือ ตลาดจิ

นยะเมะ(Jinya-mae Market) ตั้งอยู่หน้าอาคารทาคายาม่าจินยะ (Takayama Jinya) และตลาดมิยางาวะ(Miyagawa 

Market)ตั้งอยู่ริมแม่น้ํามยิางาวะในเขตเมืองเก่าทาคายาม่า (Miyagawa River) สินค้าที่จําหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็น

งานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร เช่น ผักสด ผักดอง และดอกไม้ เป็นต้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอําเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปและชมด้านนอก) 

ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทํางานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดิน

เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยัง

ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตก
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หนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโช” 

และมีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ํากว่า 680,000 คน เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย 

พักที่โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

สําหรับท่านที่ต้องการเข้าชมงานประดับไฟสุดอลังการของญ่ีปุ่น Nabanano sato Illumination ชําระเพิ่ม

ท่านละ 2500 เยน (ไม่รวมค่าเดินทาง)  

โดย Nabana No Sato (なばなの里) เป็นธีมพาร์คสวนดอกไม้ซึ่งตั้งอยู่ใน Nagashima Resort เมืองคุวานะ 

(Kuwana) ของจังหวัดมิเอะ (Mie) ในภูมิภาคคันไซ (Kansai) นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกจากเมือง

นาโกย่า (Nagoya) และเทศกาลไฟนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนที่มาเที่ยวเมืองนาโกย่าการเดินทางมา 

Nabana No Sato จากนาโกย่า 

 นั่งรถบัสจาก Meitetsu Bus Center (อยู่ใกลก้ับสถานี Nagoya) มาลงที่ปา้ย Nabana No Sato (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30 นาที) 

https://www.japankakkoii.com/japan-travel/review-nabana-no-sato/
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 นั่งรถไฟสาย Kintetsu จากสถานี Nagoya มาลงที่สถาน ีNagashima (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) และตอ่รถ

บัสมาลงที่ Nabana No Sato (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามสถานทีต่่างๆ แบบเต็มวัน 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ท่านสามารถท่องเที่ยวในตัวเมืองนาโกย่าได้ตามอัธยาศัย หัวหน้าทัวร์สามารถให้คําแนะนําตามความต้องการของท่าน

ได้ โดยมีรถไฟใต้ดินและการขนส่งมวลชนต่างๆ อันสะดวกสบายและไม่ยุ่งยาก (ไม่มีบัสบริการ) 
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แนะนําสถานที่ท่องเทีย่วเมืองนาโกย่า 

 ปราสาทนาโกย่า: เป็นแลนดม์ารค์ที่สาํคัญของนาโกย่า มีความสวยงามแบบโบราณในสมยัเอโดะ ถึงแม้อาจจะถูกทําลายไป

แล้วบา้งแต่ทางญ่ีปุ่นก็ไดซ้่อมแซมที่ยังคงความโบราณไว้ไดอ้ย่างลงตัว ปราสาทแห่งนี้ลอ้มรอบไปด้วยความสวยงามธรรมชาติ 

ร่มรื่นไปดว้ยต้นไม ้ดอกไม้  

 สวนชิโรโทริ เทอิเอ็น: เป็นสวนแบบศลิปะของญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นสวนญ่ีปุ่นแท้ๆ มพีื้นที่กว้างขวาง ความพิเศษของสวนที่นีน่อกจาก

เรื่องความสวยงามการจดัสวนแล้ว ผู้ที่เข้ามาเดินเล่นในสวนสามารถเดินเล่นบนก้อนหินในสระน้าํได้อีกดว้ย 

 พิพิธภัณฑว์ิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า: พิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์เมืองนาโกย่า (Nagoya City Science Museum) โดดเด่นด้วย

รูปทรงของอาคารภายนอกที่ออกแบบคลา้ยลกูโลก ภายในเป็นท้องฟ้าจําลองทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเสน้ผา่นศูนย์กลาง 

35 เมตร สามารถชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากสกรีนขนาดยักษอ์ย่างสมจริง และยังมีห้องที่มอีุณหภูมิลดตํ่าถึงลบ 30 
องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถชมแสงออโรรา่ได้ สถานที่แห่งนีจ้ะมอบความสนุกสนานและความตื่นเต้นจากหลักการและการ

ประยุกต์ใชว้ิทยาศาสตร์ให้เขา้กับชวีิตประจําวัน เพือ่ให้มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหวา่งเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และ

มนุษย์เพิ่มขึ้นดว้ย 
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 พิพิธภัณฑ์สตัว์น้ําท่าเรือนาโงย่า: เปิดให้บริการครั้งแรกในปี ค.ศ. 1992 ที่บริเวณท่าเรือนาโกย่า ภายในจัดแสดงชวีิตของ

สัตว์โลกใต้น้ํา โดยแบ่งออกเปน็ 2 อาคารหลัก คืออาคารฝั่งทิศใต้จะจัดแสดงในคอนเซ็ปตก์ารเดินทางสูท่ะเลแอนตาร์คตคิ (A 
Journey to the Antarctic) ที่จะได้พบกบัแท็งก์น้าํคุโรชิโอะ (Kuroshio Tank) สัตว์น้ําทะเลลึก ประการังสีสันงดงาม และสัตว์

ในเขตหนาวอย่าง นกเพนกวิน ที่ตึกฝ่ังทิศเหนอืจะจัดแสดงภายใต้คอนเซ็ปต ์การเดินทางตลอด 3.5 พันลา้นปี สัตว์ทีห่วนคืนสู่

ทะเล อาทิเช่น ปลาวาฬเพชรฆาต ปลาวาฬเบลกู้า รวมถึงปลาโลมาในเขตทะเลญี่ปุ่น 

 

 

 

 

 

 สวนสัตว์และสวนพฤษศาสตร์ฮกิาชิยามะ: เป็นการผสมผสานทีล่งตัวมากๆ สําหรับที่นีเ่พราะมีทั้งสวนสัตว์และสวนพฤกษา

ศาสตร์ ทีไ่ว้ให้เดินเล่นชมความน่ารกัของสัตว์และศกึษาพันธุ์ไม้ได้ดว้ยเช่นกนั ที่นี่มสีัตวก์ว่า 500 ชนิดเลยอกีทั้งยังมีพันธุ์ไม้

มากถึง 7,000 กวา่ชนิด คือมีความอลังการมาก นอกจากการเดินชมสัตว์และพันธุ์ไม้นานาพันธ์แลว้ที่นีย่ังมีกิจกรรมให้เราได้ทาํ

ด้วย เช่นการให้อาหารสัตว์ หากใครได้มาเที่ยวนาโกยา่ลองใส่ที่นี่ลงไปในลิสต์ของคุณดว้ยได้เลยเพราะมันสรา้งความ

เพลิดเพลินใหไ้ด้ทั้งวันจริงๆ 

 JR Central Towers: เป็นอาคารที่สวยงามและมคีวามฮิปมากๆ ในเมืองนาโกยา่ มคีวามสูงถึง 30 ชั้น สายช้อปปิ้งเลิฟมาก

เพราะนอกจากตัวตึกดา้นนอกสวยแล้วยังเป็นหา้งสรรพสินคา้ด้วย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม แบรนด์โลคอล รา้นกาแฟ ร้านอาหาร

มากมาย อีกทั้งดา้นบนยังสามารถขึ้นไปชมวิวสวยๆ ของเมอืงนาโกยา่ไดอ้ีกด้วยเรียกไดว้า่มาเทีย่วที่นีไ่ด้ทั้งกินและช้อปของฝาก

ได้อีกดว้ย 

 Oasis 21: เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนาโกย่าที่นักท่องเที่ยวชอบมาถา่ยรูปเล่นเช่นกัน ด้วยรูปทรงทีส่วยงามและเป็นแหลง่ช้อป

ปิ้ง ทําให้นักท่องเที่ยวสว่นมากชอบแวะมาชมความสวยงามและไดช้้อปปิ้งไปพรอ้มๆ กัน ที่นี่คุณจะได้สนกุกับการช้อปปิ้ง

อัพเดตแฟชั่นของญี่ปุ่นในแบบที่ไม่ใช่สไตล์โตเกียวและร้านอาหารอกีเพียบให้นักกินได้ตามไปอิ่มอร่อยกัน 

 ปราสาทอินุยามะ: เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่หา้มพลาดลองจากปราสาทนาโกย่าเลย สาํหรับปราสาทอินุยามะ มีความสวยงาม 

สงบ และเหมาะกับคนชอบถ่ายรูปเพราะปราสาทแห่งน้ีรายล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และตัวปราสาทเองก็สวยงาม
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เป็นอย่างมาก มคีวามเกา่แกอ่ายุกวา่ 500 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นหากใครชอบศลิปะแบบโบราณหา้มพลาด

ที่นี่เด็ดขาด 

 พิพิธภัณฑ์ของ Central JR: พิพิธภณัฑร์ถไฟที่ใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของญ่ีปุ่นเลยนะ หลายๆ คนรูว้่าญี่ปุ่นเขาเจ๋งเรือ่งของรถไฟ

ใช่ไหม ดังนั้นเราเลยอย่าพลาดที่จะไปชมความเจ๋งของเขาเด็ดขาด ที่นี่มีรถไฟให้เราไดร้้องว้าวเพียบเลย ตั้งแต่รถไฟในอดีต ทั้ง 

รถจักรไอน้าํ จนมาถึงรถไฟความเรว็สูงในปัจจุบัน และ บรเิวณสถานีรถไฟนาโกย่า อนัประกอบดว้ยห้างสรรพสินคา้ยักษ์

ใหญ่มีครบทกุแบรนด์เนม อยา่งทาคาชิมายะ หรอืรา้นขายอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิคส์ ชือ่ดังอย่าง บิ๊ก คาเมร่า หรอืถนนสาย

อาหารขึ้นชือ่ ทีอ่ยู่กลางสถานีได้รวบรวมรา้นอาหารขึ้นชื่อของเมืองมารวมไวม้ากมายไมว่่าจะเป็นราเมนชือ่ดัง ไก่ทอดชื่อดัง 

ข้าวหน้าปลาไหลอันเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินนี้ เป็นต้น  

** อาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย** 

พักที่โรงแรม TAYOKOINN NAGOYA MEIEKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

 

วันที่ 4 วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบิน

ดอนเมือง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นวัด

ประจําตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยังมีวัดบันโชจิ ซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่เมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็น

ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของย่านโอสึ โอสึเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ และยัง

เป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของนาโกย่า ซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเช่นกัน  
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 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆ ตามอัธยาศัยและนําท่านปิดท้ายละลายเงิน

เยนที่ NAGASHIMA OUTLET เพื่อให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย สินค้าที่นี่จําหน่ายในราคาที่ลด 40 – 70% 

จากราคาปกติให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจ 

เที่ยง         อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 สมควรแก่เวลานําทานเดินทางสู่สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า 
17.15 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 311  

*** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง *** 
21.50 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 

อัตราค่าบรกิารทวัร ์
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี 

(ไม่เสริมเตียงพกัรวมกบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

เดินทางท่านเดียว/ 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

21-24 มีนาคม 2562 24,999 7,000 8,900 
22-25 มีนาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
24-27 มีนาคม 2562 25,999 7,000 8,900 
25-28 มีนาคม 2562 26,999 7,000 8,900 
28-31 มีนาคม 2562 26,999 7,000 8,900 
29-01 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

 

สาํค ั                                                                                         
                                                                                 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
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31-03 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 
01-04 เมษายน 2562 26,999 7,000 8,900 
04-07 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 
05-08 เมษายน 2562 28,999 7,000 8,900 

07-10 เมษายน 2562 27,999 7,000 8,900 

08-11 เมษายน 2562 28,999 7,000 8,900 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ** ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่

สามารถเปล่ียนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน)  

(ค่าทิปหัวหน้าทวัร์แล้วแตค่วามพึงพอใจของท่าน) 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง 
 ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)  

 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด    ค่ามินิบาร์ในห้องและ

ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่น

วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) 
 หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นร้องขอวีซ่า 
 ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
 ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.) 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม 
 (ช้าระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกนิ 2 ปี ยกเว้นให้) 

ท่านละ 2,000 บาท/ทริป/ท่าน 
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 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป ช าระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี) 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้

เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว 
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อน

กําหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอัตโนมัติ 
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ 
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกําหนดของแต่ละสาย

การบินก่อน 7 วันของการเดินทาง) 
 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์

นี้ เม่ือเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็น

ต้น 
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บริการเพิ่มเติม Wifi เล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตัว๋เครือ่งบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลับ ทา่นจะต้องชําระคา่ใช้จา่ย

ส่วนต่างที่สายการบิน และบรษิัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ําหนด ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได ้

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่า

จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการ

มีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) 

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็น

ต้น) 

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้) 

4. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้) 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  
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2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่าย

คุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 

 
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่ างท่าน

ลูกค้าและบริษัท 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน  

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย

แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย

อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น

บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ

ของผู้จัดกํากับเท่านั้น 
 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว 

อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่น ๆ  
 กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้อง

ให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเด่ียว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
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 สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ

ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ

ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ 

ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่

ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่งให้ท่าน เน่ืองจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว 

 บริการน้ําดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนํา

เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และ

คนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
 กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย

ตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็น

ความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ 
 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืน

เงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

 หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า

หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน

ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้

อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทาง

ฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือ

เดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย 

แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย

ส่วนใหญ่ต๋ัวเครื่องบินแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

กรณีทีท่่านไม่ผา่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมือง (ห้ามไมใ่ห้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิ้น ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืน

ค่าใชจ้่ายให้ไม่วา่สว่นใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น 

 


