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โดยสายการบินประจ าชาต ิการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ 50%  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ไฮไลท์ของโปรแกรม 

 บินตรง สุวรรณภูมิ - นาโกยา่ / โอซากา้ – สุวรรณภูมิ  เดินทางโดยสายการบินประจ าชาติ   
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) 

 ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป 30 กิโลกรัม และขากลบั 30 กิโลกรัม 
 พกัโรงแรม ระดบัมาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น พร้อมอาหารเชา้ 
 สัมผสักบัคุโรเบะอลัไฟน์รูท แจแปนแอลป์ ก าแพงหิมะ SNOW WALL หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

เขตเมืองเก่าซนัมาจิ ซูจิ   LALAPORT  EXPOCITY 
 เท่ียวครบไฮไลท ์เกียวโต วดัน ้าใส (คิโยมิสึ) วดัคินคาคุจิ (ปราสาททอง) ชมประสาทโอซากา้ (ภายนอก)  
 ชอ้ปป้ิงยา่นดงัชินไชบาชิ ริงกุเฮา้เล็ท 
 อิม่อร่อยกบับุฟเฟต์ป้ิงย่าง สไตล์ญีปุ่่น และวาไรตีเ้มนูบุฟเฟต์ พร้อมขาปูยกัษ์แบบฉบับของญีปุ่่น 
 พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพ่ือสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญีปุ่่น 
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ก าหนดการเดินทาง 

เมษายน 61 18 – 22 เม.ย. 61  43,999 .- 

พฤษภาคม 61 

2 – 6 พ.ค. 61 45,999 .- 
16 – 20 / 23 - 27 พ.ค.61 
30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61 

43,999 .- 
 
วนัแรก           ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
21.00 น.             คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาน์เตอร์ C   
                           สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึน้เคร่ือง 

   

วนัทีส่อง       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า) – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมือง
เก่าซันมาจิ ซูจิ 

                                (-/อาหารเที่ยง/ อาหารเยน็) 

   00.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า) ประเทศญ่ีปุ่น    
โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่TG 644   (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - - - - 

2 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ 
(สนามบินนาโกยา่) – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซนั
มาจิ ซูจิ 

   

TSUGAIKE KOGEN HOTEL 
(HAKUBA AREA)  

หรือเทียบเท่า 

3 
เส้นทางสายอลัไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – ก าแพงหิมะ –  

เข่ือนคุโรเบะ 
   

HOTEL  KOYO   
(GIFU AREA)  

หรือเทียบเท่า 

4 
ปราสาททอง (คินคาคุจิ) – วดัคิโยมิสึ (วดัน ้าใส) – ศาลเจา้ฟูชิ
มิอินาริ – LALAPORT  EXPOCITY 

  - 
SUNNY  STONE  HOTEL  

(OSAKA  AREA)  

หรือเทียบเท่า 

5 

ปราสาทโอซากา้ (ภายนอก) – ชินไซบาชิ – ริงกุ เอา้ทเ์ล็ท และอิ
ออน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ (โอซากา้) – ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 -  
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   07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานชุบุเซ็นแทร์ (สนามบินนาโกย่า)   ประเทศญ่ีปุ่น                
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชัว่โมง/ เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรญ่ีปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ 

   เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (1)   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกใน
ปี ค.ศ.1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึง
แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้น
มีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่
ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ น าท่านเดินทางสู่ 
เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ ตั้งแต่สมยัเอโดะถึงสมยัเมจิ บริเวณน้ีได้ถูกพฒันาให้เป็นเมืองการคา้ และร้านค้า
ชายคาบา้นบนถนนเก่าแก่แห่งน้ี พื้นท่ีทั้งหมดไดรั้บเลือกให้เป็นเขตติดต่อทางวฒันธรรมท่ีส าคญั คลองไหล
ผ่านชายคาของบา้นพ่อคา้ดว้ยหน้าต่างท่ีเป็นตารางและโรงเก็บสาเกจ านวนมาก ทางเขา้ตกแต่งดว้ยลูกบอล
ของใบสน มีสัญลกัษณ์เก่าแก่มากมายในร้านจ าหน่ายสาเกและทาคายาม่า อีกทั้งยงัมีร้านคา้ท่ีคุณสามารถชิม
ไวน์และสาเก รวมถึงร้านจ าหน่ายสตูเน้ือววัท่ีคุณสามารถรับประทานขณะเดินไปดว้ย  เพลิดเพลินกบัเมือง
ขนาดใหญ่ ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ จะมีการเปิดห้องเก็บไวน์ชั้นใตดิ้นส าหรับสาธารณะชนและ
น าสาเกและไวน์มาให้ไดชิ้มดว้ย ดงันั้นมนัเป็นจุดหมายปลายทางในฤดูหนาวท่ียอดเยี่ยม ในฤดูใบไมผ้ลิคุณ
สามารถสนุกกบัดอกซากุระบานในทิวทศัน์เมืองของญ่ีปุ่น ส าหรับของท่ีระลึก คุณสามารถซ้ือซารุโบโบะ 
ตุก๊ตาลูกลิง ซ่ึงมีหลากหลายชนิดเพื่อปัดเป่าส่ิงชัว่ร้าย ดงันั้นคุณสามารถซ่ือมนัเพื่อความโชคดี  

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (2)  
SPECIAL: เมนูพิเศษวาไรตีบุ้ฟเฟ่ต์ พร้อมปูยักษ์ “มัตสึบะ” ปูน ้าเยน็แห่งเกาะฮอกไกโดที่ได้รับการกล่าวขานจากนัก
โภชนาการญ่ีปุ่นว่าเป็นปูน า้เยน็ที่มรีสชาตอิร่อยที่สุดให้ทุกท่านได้อิ่มอร่อยกนัแบบไม่อั้น 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  TSUGAIKE KOGEN HOTEL (HAKUBA AREA) หรือเทยีบเท่า  
ห้ามพลาด: เปิดประสบการณ์การอาบน ้าแร่เพ่ือสุขภาพออนเซ็น(ONSEN)การอาบน ้าแร่ในแบบของญ่ีปุ่น  
สรรพคุณการอาบน ้าแร่:การอาบน ้าแร่สามารถรักษาและบรรเทาอาการต่างๆได ้เช่นบรรเทาอาการปวดกระดูก ปวด
กลา้มเน้ือช่วยใหโ้ลหิตในร่างกายหมุนเวียนไดดี้ข้ึนช่วยขบัส่ิงอุดตนัใตผ้ิวหนงัและรูขมุขนท าใหผ้ิวหนงัสะอาดบ ารุง
ผิวพรรณใหส้ดใสคลายความตรึงเครียด  

วนัทีส่าม       เส้นทางสายอลัไพน์ ทาเทยาม่า คุโรเบะ – ก าแพงหิมะ – เข่ือนคุโรเบะ                                    
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)             (อาหารเช้า/อาหารเที่ยง/ อาหารเยน็) 

น าท่านสัมผสัใกลชิ้ดกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ ใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของแจแปนแอลป์ น าท่านเดินทางสู่ สถานีทาเทยาม่า จากนั้นน าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่น ให้ท่านไดเ้ก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านชม 
ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหน่ึงในสามภูเขา
ศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัโบราณ ใหท่้านไดเ้ก็บภาพทิวทศันอ์นัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทา
เทยาม่า ซ่ึงในวนัท่ีทอ้งฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านไดเ้ดินบนเส้นทางท่ีสองขา้ง
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ทางเป็น ก าแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนั
หนาวเยน็ นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีต่ืนตาต่ืนใจ เพลิดเพลินกบัการบนัทึกภาพท่ีประทบัใจ   

   เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (4)  อาหารแบบ JAPANESE SET 
น าท่านเดินทางผ่านอุโมงคท่ี์ลอดใตภู้เขาทาเทยาม่าท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอุโมงค์ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในญ่ีปุ่น 
จากนั้น น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ  น าท่านนัง่เคเบ้ิล
คาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยงัสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบ้ิลคาร์แห่ง
เดียวในญ่ีปุ่นท่ีลอดภูเขาตั้งแต่ตน้จนสุดเสน้ทาง ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว จากนั้นชม เข่ือน
คุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนยกัษก์ั้นน ้าท่ีใหญ่มหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา
นบัร้อยลูกและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวา้งถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเ้วลา
ตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จส้ินประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเทา้เพ่ือขา้ม
เข่ือน 800 เมตร 

   เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   (5)  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั   HOTEL  KOYO  (GIFU AREA) หรือเทยีบเท่า  

วนัทีส่ี่            ปราสาททอง (คนิคาคุจิ) – วดัคโิยมสึิ (วดัน า้ใส) – ศาลเจ้าฟูชิมอินิาริ – LALAPORT  EXPOCITY 
   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ทีห้่องอาหารของโรงแรม   (6)         (อาหารเช้า/ อาหารเทีย่ง/-) 

น าท่านยอ้นร าลึกถึงท่านโชกุนจากการ์ตูนเร่ืองดงั “เณรนอ้ยเจา้ปัญญา - อิคคิวซงั” ณ “วัดปราสาททอง” หรือ
ท่ีเรียกว่า “ปราสาทคินคาคุจิ”... อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของตัวปราสาทโดยรอบท่ีปิดด้วย
ทองค าเปลว พร้อมด่ืมด ่ากบัความสะอาดใสของ “สระน ้ า” ท่ีสามารถสะทอ้นให้เห็นภาพตวัปราสาทไดอ้ยา่ง
งดงาม... ใหท้่านไดเ้ลือกหามุมถูกใจเพื่อบนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

    เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   (7) อาหารแบบ  SHABU  SET 
จากนั้นน าท่านชม “วดัคิโยมิสึ” หรือ“วดัน า้ใส” เป็นวดัท่ีใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยูบ่ริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมี
ท่อนซุงวางเรียงซอ้นกนัตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินข้ึนมารองรับระเบียงของตวัวิหารใหญ่ ซ่ึงไม่ใชต้ะปูสักตวั 
ใชว้ิธีการเขา้ล่ิมเหมือนเรือนไทย วดัน้ีมีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่ากรุงเกียวโต กวา่ 1,200 ปี มาแลว้ เป็นท่ีประดิษฐาน
ของเทพเอปิสึ เทพเจา้แห่งความร ่ ารวย มัง่คัง่ นมสัการพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร, จากระเบียงแห่งน้ีสามารถ
ถ่ายภาพ ณ จุดท่ีสวยท่ีสุดในกรุงเกียว มองเห็นวิวทิวทศัน์ของตวัเมืองเกียวโตไดง้ดงาม พร้อมกบัวิหารของ
วดัคิโยมิสึ และเชิญด่ืมน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสาม สายอนัเกิดข้ึนจากธรรมชาติท่ีไหลมาจากเทือกเขา โดยเช่ือวา่ สายแรก 
รวย สายสอง สวยหล่อ สายสาม แขง็แรง จากนั้นเดินตามทาง สัมผสักบัร้านคา้ญ่ีปุ่นตกแต่งตามสมยัเอโดะ น า
ท่านสู่ “ถนนกาน ้าชา”(KEETTLE STREET) เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีญ่ีปุ่นขนานแท ้อาทิ ขนมโมจิ ท่ีข้ึน
ช่ือท่ีสุดของญ่ีปุ่น กิมจิ ญ่ีปุ่นหลากสีสัน ท่ีมาจากธรรมชาติ ส าหรับคนท่ีชอบทานกบัขา้วตม้ อาทิ แตงกวาดอง 
หัวไชเทา้ มะเขือยาว ฯลฯ, ชาเกียวโต ท่ีข้ึนช่ือไม่แพจ้งัหวดัชิชูโอกะท่ีช่วยลดคอเลสเตอรอล, ตุ๊กตาเกียวโต 
สัญลกัษณ์ท่ีโด่งดงัท่ีสุดในญ่ีปุ่น คือ เกอิชา, พดัญ่ีปุ่น  หลงัจากนั้นน าท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi 
Inari Shrine) เป็นศาลเจา้ช่ือดงั ท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือ
ประตูศาลเจา้ท่ีเรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริท่ีเรียงรายกนัเป็นอุโมงคสี์
แดงน้ีเป็นแหล่งดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  LALAPORT  EXPOCITY เป็น
ส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงงานเวิลด์เอก็ซ์โปประเทศญ่ีปุ่น ท่ีจดัข้ึนเม่ือปี 1970 ตั้งอยู่
ในเมืองซุอิตะ จงัหวดัโอซาก้า มีเน้ือท่ีทั้ งหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร โดยอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า 
Bampaku-kinen-koen ภายในพื้นท่ีแห่งน้ีถูกเติมเตม็ไปดว้ยสถานท่ีเพื่อความบนัเทิงมากมาย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็อสิระตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 
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น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  SUNNY  STONE  HOTEL  (OSAKA  AREA) หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า          ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) – ชินไซบาชิ – ริงก ุเอ้าท์เลท็ และออิอน พลาซ่า – สนามบินคนัไซ (โอซาก้า) – 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 

   เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม (8)                           (อาหารเช้า/ - / -) 

น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ภายนอก) ซ่ึงเป็นปราสาทท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในญ่ีปุ่นซ่ึงสร้างโยโชกุน โตโยมิ 
ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลกัษณ์อนัโดดเด่นของเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทแบ่งเป็น 
5 ชั้น โอบล้อมดว้ยก าแพงหินแกรนิต สร้างไดอ้ย่างประณีตแลว้สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกความงามในมุมท่ี
ท่านประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางการ SHOPPING ท่ีใหญ่ท่ีสุดของนครโอ
ซากา้ ทั้งร้านคา้เก่าแก่ และทนัสมยัปะปนกนั มีสินคา้มากมายทั้งถูกและแพง โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ย
ร้านคา้มากมาย ทั้งร้านอาหาร ขนมหวานต่างๆ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้ท่านเลือกสรรกนัได้
ตามใจชอบ ท่านจะไดพ้บกบั ถนนโดทงบุริ ซ่ึงเป็นถนนท่ีรวมร้านอาหารช่ือดงัไวห้ลากหลาย อาทิเช่น ร้านปู
ยกัษ ์ร้านทาโกยากิ ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของเมืองโอซากา้ท่ีท่านไม่ควรพลาด! และสัญลกัษณ์ของยา่นน้ีคือ ตึก
รูปเคร่ืองหมายการคา้ของกูลิโกะ ผลิตภณัฑข์นมช่ือดงัจากญ่ีปุ่นนัน่เอง 

  เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศัย เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปป้ิงของท่าน 

     หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงั ริงกุ เอ้าท์เล็ท และอิออน พลาซ่า แหล่งรวม
สินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นหลากหลาย ทั้งเส้ือผา้ กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบัและรองเทา้  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า 
  17.25  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ     โดยสายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 673 
  22.00  ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

 
*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, 

การจราจร และวนัหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้น ทั้งนีจ้ะขึน้อยู่กบัลูกค้าเป็นส าคญั *** 
 

โปรดทราบเง่ือนไขต่างๆ ดงันี:้ 
1.   โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซ่ึงโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน                      

ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดนิทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วนั พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดนิทาง 
2.  เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน โรงแรมทีพ่กัจงึอยู่ค่อนข้างไกล จากตัวเมืองโอซาก้า พอสมควร ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้

ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขายค่ะ 

 
 

*** กรณทีีลู่กค้าต้องออกตัว๋เดนิทางภายในประเทศ หรือไฟล์ทต่อ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษทัฯ 
ให้ทราบก่อนท าการออกตัว๋ มิฉะน้ันบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
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อตัราค่าบริการ 
 

เดือน   18 – 22 เม.ย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
43,999 .- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 
 

เดือน   2 – 6 พ.ค. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
45,999 .- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 

เดือน   16 – 20 / 23 – 27 / 30 พ.ค. – 3 ม.ิย. 61 ท่านละ 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2  ท่าน   

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับโปรแกรมโปรโมช่ัน  ไม่มรีาคาเด็ก 
43,999 .- 

พกัเดี่ยวเพิม่  6,900.- 
 
 

*** เดก็อายุต ่ากว่า 2 ปี ราคา 6,900 บาท *** 
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ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 

ไป-กลบัพร้อมคณะ (ไม่สามารถเล่ือนวนัเดนิทางได้) 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
       ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระสายการบินไทย TG  

 ขาไปและกลบัท่านละ 30 กก. 
8. ค่าไกดท์อ้งถ่ินน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  

-การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวติสูญเสียอวยัวะ 
สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง1,000,000บาท 
-ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุไม่เกิน 500,000  บาท 
(เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ทีบ่ริษัทได้ท าไว้ ) 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง,  
ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่าน
ตลอดทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 

4. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
(ปกติ 30 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้วในกรณีท่ีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 
3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4)ส าเนาทะเบียนบา้น 5)สมุดบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ์6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผู ้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกคา้ตอ้งเป็นผู ้
ช าระดว้ยตนเอง) 

 

เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือ ช าระทั้งหมด 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือไดส่้งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ี

สะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
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หมายเหตุ 

– กรุณาส่งแฟกซ์ส าเนาใบโอนเงินพร้อมระบุช่ือพนกังานขายท่ีติดต่อดว้ยทางโทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202 
– ส่งส าเนาใบโอนเงินมาทางอีเมลข์องเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายหรือทางโทรสาร 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์ 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้ก

กรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ
เดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ถา้ท่านงดการใช้
บริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทางต ่ากวา่  35 ท่าน (ผูใ้หญ่) โดยบริษทัฯจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไว้

แลว้ทั้งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีม่วีตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเท่านั้น   

9. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน ้ามันปรับสูงขึน้ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิทีจ่ะเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติมตามราคาตั๋วเคร่ืองบินและภาษีน า้มันตามสถานการณ์ดังกล่าว   
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เร่ือง การยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กบัคนไทยเร่ิมบังคบัใช้ในวนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่น ไดป้ระกาศเร่ิม
บงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั 
หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีาตามปกติ) 
 
เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพ่ือยืนยนัการมคุีณสมบตักิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น มดีงัต่อไปนี ้

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่น (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ บริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

2. ส่ิงท่ียนืยนัวา่ท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 

3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

4. ก าหนดการเดินทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่น 

(ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทวัร์ ทางบริษทัจะเป็นผูด้  าเนินการออกเอกสารดงักล่าว) 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยูม่ากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 

3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 

4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้ข่ายคุณสมบติั

ท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
 


