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ร่ืนเริงหรรษานาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน 
(ชิราคาว่า – มิเอะ – บวิาโกะ – โอซาก้า) 

โดยสายการบนิไทย  
เดนิทาง 30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (ช่วงวันปีใหม่) 

 
 
 
 
 

รายการทวัร์ 
31 ธ.ค. นาโกยา่ – หมูบ้่านชิราคาวา่ – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (เทศกาลประดบัไฟ) 
1 ม.ค. เก็บสตรอเบอร่ี – ลานสกีบิวาโกะ วลัเลย์่ – เมืองโอซาก้า 
2 ม.ค. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ยา่นชินไซบาชิ 
3 ม.ค. ตลาดคโุรชิโอะ – อิออน พลาซา่ – เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
 

จุดเด่นของทัวร์ 
 ชมหมูบ้่านชิราคาวา่ หมูบ้่านโบราณหลงัคาหน้าจัว่ แหง่เดียวในญ่ีปุ่ น 
 ชมอิลลมูิเนชัน่ หลากหลายสสีนัที่สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 
 เก็บสตรอเบอร่ี สดๆ ใหม่ๆ  จากต้น 
 เลน่หิมะ ท้าลมหนาวที่ลานสกีบวิาโกะ วลัเลย์่ 
 ชมปราสาทโอซาก้า หนึง่ในปราสาทท่ีใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 
 ชมตลาดคโุรชิโอะ ตลาดสดที่เมือ่มาถงึเมืองโอซาก้าแล้วไมค่วรพลาด 
 ช้อปปิง้จใุจทีย่า่นชินไซบาชิ และที่อิออน พลาซา่ 
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วันที่ 1  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตวัอกัษร D ประต ู2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจ้าหน้าท่ีคอยต้ผอนรับและอ านวยความสะดวกก่อนเดนิทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ  
00.05 น.  เหินฟ้าสูเ่กาะฮอนช ูประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 644 
07.30 น. เดนิทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญ่ีปุ่ นหลงัจากผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว น าท่านเดินทางไปยงัหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านท่ีได้รับการขึน้
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเม่ือปี คศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถ
ชมความสวยงามของบ้านญ่ีปุ่ นแบบโบราณท่ีมีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นบ้านท่ีมี
หลังคาทรงสามเหล่ียมหน้าจั่วท าจากหญ้า
หนาๆ เรียกวา่ทรง “กัสโซสึคุริ” ดแูล้วคล้าย
กับการพนมมือ เพ่ือเป็นการป้องกันตวับ้าน
จากการปกคลุมของหิมะท่ีตกลงมาเป็น
จ านวนมากในช่วงฤดหูนาวและให้หิมะไหล
ลงมาได้ง่ายนั่นเอง ให้ท่านเดินเล่นชม
บรรยากาศอนัสวยงามพร้อมกับถ่ายรูปเป็น

http://bit.ly/2NMk5YE
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ท่ีระลกึตามอธัยาศยั 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เมืองท่ีมีธรรมชาติอนัอดุมสมบรูณ์มากมายทัง้ทะเลและภูเขา มี

ความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมทรงคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และประเพณีโบราณแล้ว 
จงัหวดัมิเอะยงัมีธีมพาร์คและแหล่งช้อปปิง้
ให้ไ ด้เพลิดเพลินกันอีก  และพาท่านชม
เทศกาลแสดงไฟในฤดหูนาวท่ีสวนนาบานะ 
โนะ ซาโตะ ท่านจะได้ด่ืมด ่ากับบรรยากาศ
สุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิ เนชั่น หรือการ
ประดบัประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพืน้ท่ีของสวนดอกไม้นาบานะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่
ละปีจะมีการประดบัตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชมกันให้ท่านเต็มอ่ิมกับการช่ืนชมความ
สวยงามของแสงไฟ หลากสีสนัหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั (เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลา
อย่างคุ้มค่าอิสระรับประทานอาหารเยน็ตามอัธยาศัย แจกเงนิท่านละ 1,000 เยน)  
เข้าพกัโรงแรม Princess Garden Hotel หรือเทียบเทา่ ( - / L / D ) 

 

วันที่ 3 สวนผลไม้ (เกบ็สตรอเบอร่ี) – บวิาโกะ วัลเล่ย์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่สวนผลไม้ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กบัการเก็บสตรอเบอร่ี (ขึน้อยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวจ านวน
มากและลองลิม้รส ผลสตรอเบอร่ี สดๆ 
ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่างเต็ม
อ่ิม พร้อมกบัถ่ายภาพกบัต้นสตรอเบอร่ีเป็น
ท่ีระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดท่ี

ต้องการซือ้มาไว้รับประทานเอง หรือเป็น
ของฝากใ ห้กับคน ท่ี บ้านก็สามารถซื อ้
กลบัไปได้เช่นกนั จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
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ทะเลสาบบวิาโกะเพ่ือ “ขึน้กระเช้า” สูล่านสกี บวิาโกะ วัลเล่ย์ ให้ท่านสนกุสนานกบักิจกรรม
ท้าลมหนาวและเพลิดเพลินกับการเล่นสเลด หรือจะปัน้ตุ๊กตาหิมะ พร้อมกับถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยหิมะ (การขึน้กระเช้าขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ กรณีที่
ไม่สามารถขึน้กระเช้าไปสู่ลานสกีได้จะน าท่านไปเล่นหิมะที่ลานสกีแห่งอ่ืนทดแทน 
และราคานีไ้ม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเคร่ืองเล่นและกิจกรรมต่างๆ ภายในลานสกี)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองโอซาก้า เมืองท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ีส าคญัไม่น้อยไปกว่ามหานครโตเกียว 

อีกทัง้เมืองโอซาก้ายงัได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีคคูลอง
มากมายตดัผา่นตวัเมืองและยา่นส าคญัๆ นัน่เอง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
  เข้าพกัโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
วันที่ 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านชมปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) หนึ่งในปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญ่ีปุ่ น สร้างขึน้
โดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้ รวบรวมดินแดนญ่ีปุ่ นให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 
ปัจจุบนัปราสาทแห่งนีไ้ด้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
ปราสาท การบูรณะปราสาท ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเมืองโอซาก้าด้วย อิสระให้ทา่นเดนิชมความงามของปราสาทและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย พาทุกท่านเข้าสู่ย่านแห่งการจบัจ่ายใช้สอย

ของชาวเมืองโอซาก้าคือย่านชินไซบาชิ 
ย่าน ท่ี มีสิ น ค้านานาชนิด ไม่ ว่ าจะ เ ป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เสือ้ผ้า, ร้านหนงัสือและร้าน 
100 เยน ร้านท่ีมีสินค้าแทบทุกแบบขายใน
ราคาเพียง 100 เยน เท่านัน้ นอกจากนีย้งัมี
ห้างสรรพสินค้าช่ือดังอย่างห้างไดมารูอีก
ด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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เข้าพกัโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
วันที่ 5  วากายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ – อิออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

น าท่านสู่ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดสดท่ีไม่
ควรพลาดเม่ือมาถึงเมืองวากายาม่าตลาด
แห่งนีเ้ป็นตลาดท่ีมีอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ 
ให้ทา่นได้เลือกซือ้มากมาย โดยเฉพาะท่านท่ี
ชอบทานปลาดิบ หรือซูชิ ก็ไม่ควรพลาด
เช่นกัน จากนัน้พาท่านช้อปปิง้ ท่ีอิออน 
พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชัน้น านานาชนิด 
อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสือ้ผ้า เป็นต้นและยงัมีร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมี
คณุภาพจากประเทศญ่ีปุ่ นแตร่าคาแสนจะถกู อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกชมและ
เลือกซือ้สินค้าได้ตามอธัยาศยั (เพื่ อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการ
เลือกซือ้สินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  (B / - / -) 
เม่ือได้เวลาอนัสมควรแล้วน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโอซาก้า เพ่ือเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี TG 673 
22.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 
 

อัตราค่าบริการ: 

วันเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 59,999 54,999 49,999 10,000 
    กรุ๊ปออกเดนิทางขัน้ต ่า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต ่ากว่า 20 คน จะมีการเปล่ียนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม: 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป – กลบั Economy Class สายการบนิไทย 

2. คา่รถรับ – สง่ ตามรายการ 
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบหุรือในระดบัเดียวกนั 
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4. คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ

5. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการส าหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก

น า้หนกัหรือจ านวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีก าหนดท่านอาจต้องช าระคา่ใช้จ่ายโดยตรงกบัสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบตัิเหตกุารเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (ส าหรับผู้ ท่ี
อายไุมเ่กิน 70 ปี) 

8. คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ส าหรับผู้ ท่ีอายไุมเ่กิน 70 ปี) 
9. คา่ประกนั และ คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุตัเิหต ุไมค่รอบคลมุผู้ เดนิทางท่ีมีอายเุกิน 80 ปี 

 
อัตรานีไ้ม่รวม: 

1. คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 
2. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ 

4. คา่ใช้จา่ยส่วนตวัอ่ืนๆ เชน่ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ คา่เคร่ืองด่ืม ฯลฯ 
 

เงื่อนไข: 
1. คณะเดนิทางต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือ เล่ือน

หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไมค่รบตามจ านวนดงักลา่ว 
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาคา่บริการในกรณีท่ีมีการขึน้ราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน หรือมี

การประกาศลดคา่เงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับขึน้ในชว่งใกล้วนัท่ีจะเดินทาง 
 

การส ารองการเดนิทาง: 
1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจ าส าหรับการส ารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง

บริษัทภายใน 24 ชัว่โมง 
2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทวัร์ กรุณาช าระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัมิฉะนัน้จะถือว่า

การส ารองการเดนิทางนัน้ถกูยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการยดึบางสว่นเป็นคา่ด าเนินการ 
3. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวของประเทศไทยและวนัหยดุยาวของประเทศญ่ีปุ่ น 

อาจเจอปัญหารถตดิ นกัท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
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ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกทัง้
ในชว่งฤดหูนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ทา่นท าความเข้าใจก่อนการจองทวัร์ 

 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 – 30 วนั คืนเงิน คร่ึงหน่ึง ของคา่ทวัร์ 
 ยกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่มีการคืนเงนิใดๆทัง้สิน้ 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททวัร์ น าเงินช าระคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ คา่แลนด์ เพ่ือเตรียมการจดัน าเท่ียว ก่อนนกัท่องเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททวัร์สามารถหกัช าระคา่ใช้จา่ยตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นกัทอ่งเท่ียวได้ 
เชน่ เท่ียวบนิพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด
เน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
 
หมายเหตุ: 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง
, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหวา่งการเดนิทางทอ่งเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิและไมส่ามารถขอคืนคา่บริการได้ 

3. หากทา่นไมเ่ดนิทางกลบัพร้อมคณะ ตัว๋เคร่ืองบนิขากลบัซึง่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ ไมส่ามารถขอคืนเงินได้ 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ
ของสายกาบนิ โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ เดินทาง
เป็นหลกั 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้จากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 
การน าสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลบัระหวา่งการเดนิทาง เอกสารการเดินทางไม่ถกูต้อง และ
ความประพฤตท่ีิสอ่ไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

รายการและราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน า้มัน และอ่ืนๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครัง้ 


