
 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) NAGOYA –TAKAYAMA 6D3N (TG) 

 
 
 
 
 
 

นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า 
ตลาดเช้าทาคายาม่า – เกบ็สตอร์เบอร์ร่ี – มติซุยเอ้าท์เลต็ – ชมงานประดบัไฟ 

Nabana no sato - ศาลเจ้าอเิสะ – เกาะไข่มุกมิกโิมโตะ – ชมโชว์อามะซัง ด าน า้เกบ็ไข่มุก  
ช้อปป้ิงในย่านซากาเอะ - สวนสนุก LEGOLAND 

!!!! ชมงานประดบัไฟ Nabana no Sato !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อาบน ้าแร่ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบบัญี่ปุ่ นแท้ๆ   
 ชมงานประดบัไฟจาก เมือง NABANA NO SATO 
 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจใหบ้ริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 บินโดยสายการบินไทย แอร์เวย ์(TG)  
 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) NAGOYA –TAKAYAMA 6D3N (TG) 

ก าหนดการเดินทาง 

วันที่เดินทาง ราคาทัวร์ 

12 - 17 เม.ย. 2562 67,900.- 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    

21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ชั้น 4) ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ 
(TG) พบเจา้หนา้ท่ี ท่ีรอตอ้นรับและอ านวยความสะดวกทุกท่าน 

วนัที่สอง นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่า  – ถนนเก่าซันมาชิซูจ ิ– ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า 

00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น. ถึง สนามบินนาโกย่า (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) น าท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง 
พร้อมตรวจเชค็สมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

 จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซ่ึงยงัคงอนุรักษ์บา้นสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยงัไดรั้บเลือก
จากองค์กรยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1995 บา้นในสไตล ์กสัโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมี
ความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โค  รงสร้างของบา้นสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนกัในช่วงฤดู
หนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์ว่า “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่
ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ ท่ีแห่งน้ีแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายน ท่ีน่ียงัเป็นสถานท่ีท่ีชาวญ่ีปุ่ นนิยมมาชมใบเมเป้ิลเปล่ียนสีอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือท่ีเรียกอย่างหน่ึงว่า “ลิตเต้ิล เกียวโต” ตั้งอยูใ่นจงัหวดักิฟุ เมืองซ่ึงมีป่าไม้

อุดมสมบูรณ์ มีกล่ินไอของประวติัศาสตร์ท่ีเพียบพร้อมไปดว้ยธรรมชาติและทศันียภาพท่ีสวยงามมากมาย ซ่ึง
ก่อให้เกิดแหล่ง  วฒันธรรมอนัล ้าค่า น าท่านเท่ียวชม ยา่นถนนเก่า ซันมาชิซูจ ิเมืองท่ีไดรั้บการดูแลรักษาความ
ดั้งเดิมของเมืองท่ีมีคูเมืองลอ้มรอบและถนนท่ียงัคงเป็นเอกลกัษณ์ โดยยงัเห็นไดจ้ากร้านคา้ขายของบนถนน 3 
สายแคบๆ ของตวัเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน รวมทั้งวดัวาอาราม ศาลเจ้า และ รูปแบบของหมู่บา้นของ
ชาวนา ชาวไร่ เม่ือคร้ังอดีตจึงถูกขนานนามว่าเป็น Little Kyoto ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
แบบดั้งเดิมของญ่ีปุ่ นไดท่ี้น่ี โดยเฉพาะตุ๊กตา ซารุโบโบะ หรือตุ๊กตาลิงไม่มีหนา้ ซ่ึงถึงว่าเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง
ทาคายาม่า   จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ที่ท าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยัของผูว้่า
ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมยัเอะโดะ หรือกว่า 300 ปี
ท่ีแลว้ เป็นท่ีท าการรัฐในยคุเอะโดะเพียงแห่งเดียวท่ีขา้มพน้ยุคสมยัมาไดอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ย
บริเวณไต่สวนพิจารณาคดี ห้องขงันกัโทษ โรงครัว และห้องพกัของเจา้หนา้ท่ี 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) NAGOYA –TAKAYAMA 6D3N (TG) 

***หลงัรับประทานอาหารค ่าให้ท่านไดผ้่อนคลายกบัการแช่น ้ าแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น”แบบญ่ีปุ่ น ซ่ึงชาวญ่ีปุ่ น
เช่ือว่าเม่ือไดแ้ช่ออนเซ็นแลว้ช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตไดดี้ข้ึน และจะท าให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลัง่ดูมี
สุขภาพดี และยงัช่วยผอ่นคลายจากความเหน่ือยลา้ให้ความรู้สึกสดช่ืนสบายตวั*** 
 
 
 
 
 
 

 

วนัที่สาม ตลาดเช้าทาคายาม่า – เก็บสตอรเบอร์ร่ี – มิตซุยเอ้าท์เล็ต – ช้อปป้ิง – ชมงานประดับไฟ Nabana no sato 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินเท่ียวชม ตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า ตลาดเชา้เมืองทาคายามะมีอยูด่ว้ยกนั 2 แห่งคือ ตลาดเชา้จินยะ
มาเอะซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารทาคายะ จินยะ อนัเป็นอดีตจวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายา และตลาดเชา้มิยางาวะท่ี
ตั้งอยู่เลียบแม่น ้ามิยางาวะ โดยตลาดเหล่าน้ีเร่ิมก่อตั้งตั้งแต่สมยัเอโดะเพ่ือใชเ้ป็นตลาดซ้ือขายขา้ว ตน้หม่อน และ
ดอกไมน้านาชนิด จนกระทัง่กลางสมยัเมจิ จึงไดเ้ปล่ียนเป็นการขายสินคา้ทางการเกษตรท่ีเพาะปลูกภายในเมือง 
ส าหรับตลาดเชา้ทั้ง 2 แห่งน้ีเปิดบริการทุกวนั ในช่วงเวลา 06.00-12.00 น. โดยมีร้านคา้ตั้งเรียงรายมากกว่า 40 
ร้านเชิญเพลิดเพลินกบั การเก็บสตรอเบอร์ร่ีญ่ีปุ่ นสดๆ อร่อยหวานจากตน้ สตรอเบอร์ร่ีของชาวญ่ีปุ่ น มีการปลูก
อย่าง  พิถีพิถนัและไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลสตรอเบอร์ร่ีท่ีน่ีมีขนาดใหญ่ สี
แดงสด รสชาติหวาน พร้อมชมวิธีการเก็บสตรอเบอร์ร่ี และซ้ือกลบัมาเป็นของฝากได ้ไม่ว่าจะเป็นผลสตรอเบอร์
รีสดๆ ขนมต่างๆ ท่ีแปรรูปจากสตรอเบอร์ร่ี สตอรเบอร์ร่ีท่ีน่ี สามารถท าการเก็บเก่ียวผลผลิตไดต้ั้งแต่ปลายเดือน
ม.ค. – มี.ค. ไม่ใส่สารเร่งสี เร่งโต เร่งความหวาน ซ่ึงประทบัใจกบัรสชาติอนัแสนอร่อยและหอมหวาน 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพ้ืนท่ีกว่า 39,300 ตารางเมตร ท่ีน่ีจึงรวบรวม

ร้านค้าแบรนด์เนมชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน อาทิเช่น COACH, ONITSUKA, ADIDAS, NIKE, 
PERRY เป็นตน้ให้ท่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ  น าท่านเดินทางต่อสู่ NABANA NO SATO (な
ばなの里) อยูใ่นเมืองนางาชิมะ ตั้งอยูร่ะหว่างแม่น ้าคิโสะกบัแม่น ้าอิบิ เขตคุวานะ จงัหวดัมิเอะ ท่ีน่ีเป็นสวน
ดอกไมท่ี้ มีดอกไมบ้านสะพร่ังบนเน้ือท่ีประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไมข้นาดใหญ่ เร่ิม  จากเรือนกระจก
เพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตั้งแต่ซากุระในฤดูใบไมผ้ลิ ทิวลิป กุหลาบ  
ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและดอกคอสมอสในฤดูใบไมร่้วง เป็นทศันียภาพงดงามท่ีติดตาตรึง
ใจ  อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีท าให้ NABANA NO SATO เป็นท่ีรู้จกัไปทัว่ญ่ีปุ่ นก็คือการประดบัไฟในฤดูหนาว เดิมท่ีใน
ฤดูหนาวชนิดของดอกไมจ้ะลดลง ดงันั้นจึงไดเ้ร่ิมน าแสงสีของ LED เขา้มาประดบัประดาตามตน้ไมภ้ายในสวน 
จนกระทัง่ความสวยงามของ Illumination เล่ืองลือโด่งดงัไปทัว่ประเทศถึงขนาดถูกแนะน าว่าเป็นสถานท่ีดูไฟ
ประดบั “สวยระดบัโลกท่ีตอ้งไปก่อนตาย”  จะมีการประดบัไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆ หลากหลายโซน ซ่ึงใน



 

ทวัร์ญ่ีปุ่น (GLH) NAGOYA –TAKAYAMA 6D3N (TG) 

รอบปี 2018-19 น้ี จะน าเสนอความเป็นญ่ีปุ่ นในธีม JAPAN ผ่านหลอดไฟ LED นบัลา้นดวง ในบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก งานจะจดัข้ึนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม และจะจดังานจนถึงเดือนพฤษภาคมปีถดัไปเลย การ
ประดบัไฟในฤดูหนาวเร่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2004 และมีมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงระดบัความอลงัการและผูม้าเท่ียวชมจะ
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในแต่ละปี เคล็ดลบัก็คือสเกลการใชพ้ื้นท่ีทัว่ทั้งสวนประดบัประดาไดอ้ย่างหรูหราอลงัการและ
สามารถสะกดผูม้าเท่ียวชมไดอ้ยูห่มดั โดยการจดัองคป์ระกอบของลกัษณะภูมิประเทศกบัตน้ไมต่้างๆ ไดอ้ยา่งลง
ตวั และใชค้วามเด่นของแสงสีคลัเลอร์ฟูล ตน้ไม ้และดอกไมใ้นสวนมาเนรมิตโลกอนัสวยงาม ท่านจะพบกับ
อุโมงคท์างเดินความยาว 200 เมตร ท่ีจดัข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

 **อิสระอาหารค า่ ตามอัธยาศัย**  (แต่มีแจกเงนิสดให้คนละ 2,000 เยน เพ่ือเป็นการไม่รบกวนเวลาในการเดินดู
ไฟ จะได้เดินดูถ่ายรูปสวยๆกันได้อย่างจุใจ) 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ส่ี ศาลเจ้าอิเสะ  –  เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ -  ชมโชว์อามะซัง ด าน ้าเก็บไข่มุก – ช้อปป้ิงในย่านซากาเอะ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอิเสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองอิเสะ จงัหวดัมิเอะ มีผูเ้ดินทางมา
สกัการะปีละกว่าแปดลา้นคน เป็นศาลเจา้ท่ีชาวญ่ีปุ่ น เช่ือว่าตอ้งมาไหวส้กัคร้ังหน่ึงในชีวิต นบัว่าเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิและมีความเก่าแก่ มีอายุราวๆ 2,000 ปี ท่ีน่ีชาวญ่ีปุ่ นมกั  จะมาสกัการะบูชา เทพเจา้อามะเทระซึ โอ
มิคามิ Amaterasu เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย ์ท่ีประดิษฐานอยู่ภายในศาลเจา้แห่งน้ี ซ่ึงเช่ือกนัว่าราชวงศญ่ี์ปุ่ นสืบเช้ือ
สายมาโดยตรง ศาลเจา้แห่งน้ีเป็นแหล่งรวมศาลเจ้าถึง 125 แห่ง โดยมีศาลเจ้าหลกัคือ ในคู (ศาลเจ้าดา้นใน) และ 
เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) ระหว่างทางเดินไปนมสัการศาลเจา้ดา้นใน จะตอ้งเดินผา่นป่าสนเขียวชอุ่มและ สะพานอุ
จิ สะพานท่ีเป็นเชิงสัญลกัษณ์เช่ือมระหว่างโลกมนุษยแ์ละดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจ้า สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี 
จดัเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคดี มีผูค้นนิยมมาขอพรและสกัการะจ านวนมาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ Mikimoto Pearl Island นบัว่าเป็นเกาะท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมากๆ ดา้นไข่มุกระดบั

เกรดพรีเม่ียม เรียกว่าไข่มุกของท่ีน่ีเป็น ราชาไข่มุก อีกทั้งยงัเป็นท่ีแรกท่ีประสบความส าเร็จในการผลิตมุกเล้ียง
เป็นเจา้แรกของโลก โดยผูท่ี้ริเร่ิมตน้การเพาะไข่มุกเล้ียงคนแรกอยา่งโคคิชิ มิกิโมโตะ ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งกิจการฟาร์ม
หอยมุกข้ึนในปี ค.ศ.1888 เน่ืองจากปัญหาท่ีไข่มุกธรรมชาตินั้นยากต่อการควบคุมคุณภาพดา้นต่างๆและการผลิต
ก็เต็มไปดว้ยขั้นตอนท่ียุ่งยากแบบสุดๆ จากความส าเร็จของการเพาะเล้ียงไข่มุกของเคา้นัน่เองน ามาสู่การไดรั้บ
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เกียรติติด 1 ใน 10 นกัประดิษฐช์ั้นน าของญ่ีปุ่ นในช่วงปี ค.ศ.1930 ไม่ใช่แค่เพียงการยอมรับภายในประเทศเท่านั้น 
ไข่มุกของท่ีน่ีเรียกได้ว่าโด่งดงัระดบัสากลเห็นได้จากการไปถูกน าไปใช้ในการออกแบบมงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 
ไฮไลทช์มโชว์อามะซัง ด าน ้าเก็บหอย ใต้ท้องทะเล (หมายเหตุ รอบการแสดงอาจมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล
และสภาพอากาศ) ได้จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กระท่อม อามะซัง หมู่บ้านชาวประมง ท่ีจะพาทุกท่านไปร่วม
สมัผสัประสบการณ์แปลกใหม่และอีกหน่ึงวฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีหาดูไดย้ากกบัอามะซงัและการรับประทานอาหาร
ทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านแห่งน้ี อามะซัง คือ นกัด าน ้ าผูห้ญิงของญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นอาชีพทอ้งถ่ินท่ีกระจายตวัอยู่ตาม
ภูมิภาคต่างๆในประเทศญ่ีปุ่ น คอยหาสัตว์น ้าในทะเล เช่น หอยเม่น หอย  ต่างๆ กุ้งล็อปสเตอร์ท่ีอยู่  ตามพ้ืนผิว
ทะเล รวมถึงหอยมุก มีมากท่ีสุดคืออิวาเตะ และจงัหวดัมิเอะ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่นาโกยา่ ให้ท่านอิสระช้อป
ป้ิงในย่านซากาเอะ มีห้างสรรพสินคา้อยู่หลายแห่งท่ีเหมาะส าหรับทุกกลุ่มลูกคา้ โดยมีตั้งแต่ “ห้างสรรพสินคา้
ชั้นสูง” ท่ีจะวางขายสินค้าคุณภาพสูงและมีราคาแพง เช่น Gucchi, Chanel, Burberry, Dior และอีกมากมาย 
นอกจากน้ีคุณยงัสามารถหาร้านคา้ทัว่ไปอยา่งเช่น Zara หรือ Old Navy ไดต้ามทอ้งถนนของยา่นซากาเอะ ซ่ึงถือ
เป็นสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดในนาโกยา่ ส าหรับการมาชอ้ปป้ิงและใชเ้วลาหลายชัว่โมงในการเดินเท่ียว พร้อมรับประทาน
อาหารแสนอร่อย 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั YOKKAICHI MIYAKO  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 

 
 
 
 
 

วนัที่ห้า นาโกย่า – สวนสนุก LEGOLAND– นาโกย่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ LEGOLAND JAPAN สวนสนุก ธีมพาร์คแห่งใหม่ท่ีเอาใจแฟนตวัต่อ LEGO ของเล่นคลาสสิค 
สร้างท่ีเมืองนาโกยา่ เปิดวนัท่ี 1 เมษายน 2017 ซ่ึงท่ีน่ีจะถือเนสวนสนุกแห่งแรกของญ่ีปุ่ น และ แห่งท่ี 8 ของโลก
สร้างข้ึนบนพ้ืนท่ี 93,000 ตารางเมตร มีเคร่ืองเล่นและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ท่ีสามารถเล่นไดท้ั้งครอบครัวซ่ึง
หน่ึงในไฮไลทจ์ะรวมถึงแบบจ าลองปราสาทนาโกยา่ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระท่านตามอธัยาศยัภายใน เลโกแ้ลนด ์นาโงยา่ แบ่งออกเป็นหลายโซน อาทิ Miniland พ้ืนท่ีเมืองต่างๆ ท่ีสร้าง

ข้ึนจากเลโก้, Pirate Shore ทุกคนจะได้สนุกสนานกบัต่อสู้กบัโจร   สลดั โดยการยิงปืนฉีดน ้ า พายเรือหนีปลา
ฉลาม, Lego®City มีกิจกรรมให้เด็กๆไดส้นุก ทั้งเรียนขบัรถบนถนนเลโก ้เป็นนกัดบัเพลิงและขบัเรือ, Knight’s 
Kingdom พ้ืนท่ีท่ีเป็นอาณาจกัรของกษตัริยมี์ทั้งปราสาทและบริเวณเมืองรอบปราสาท, A  dventure จะพานัก
ส ารวจไปล่องเรือด าน ้ าผจญภยัโลกใตน้ ้าท่ีแสนลึกลบั คน้หาสมบติัท่ีถูกขโมยของฟาโรห์ ส ารวจซากปรักหักพงั
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ของส่ิงก่อสร้างโบราณ และ Bricktopia ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความรู้และความคิดสร้างสรรคใ์นการประกอบ
หุ่นยนตแ์ละส่ิงของต่างๆ  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

 
 
 

 

 
 
 
 

วนัที่หก สนามบิน กาโกย่า – กรุงเทพฯ 

00.30 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
อัตราค่าบริการ ราคารวมต๋ัวเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมต๋ัวเคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ 69,900.- 34,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 69,900.- 34,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 69,900.- 34,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 67,900.- 32,900.- 

พกัหอ้งเด่ียว เพิม่ท่านละ 7,900.- 7,900.- 

 
 

*** ในการเดนิทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมจี านวนผู้เดนิทาง 25 ท่านขึน้ไป *** 

*** กรณผู้ีเดนิทางในคณะมไีม่ถงึ 25 ท่าน อาจมกีารปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มแีถมกระเป๋าเดนิทางให้นะคะ *** 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
 ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และท่านตอ้งช าระเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียก

เก็บเพ่ิม  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าวซ่ีาเข้าประเทศ ญี่ปุ่น ** เน่ืองจากตั้งแต่ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้ท าการยกเว้นวซ่ีาท่องเที่ยวส าหรับ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน 15 วนั 
 
**  ส าหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพ านักอยู่ในประเทศไทย ** 

 กรณีผูเ้ดินทางถือหนงัสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพิจารณาผลวีซ่าอยา่งนอ้ย 1 เดือน ดงันั้นตอ้งเปล่ียนเป็น
หนงัสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได ้ 
(ระยะเวลาในการพิจารณาผลวซ่ีาขึน้อยู่กับทางสถานทูต) 

 พาสปอร์ต มีอายเุหลือนบัจากวนัเดินทางสามารถใชง้านไดไ้ม่ต ่ากว่า 6 เดือน  (กรณีท่านท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายสี  2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พ้ืน

หลงัเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)   
 ส าเนาทะเบียนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศพัท ์มือถือ / เบอร์บา้น / เบอร์ท่ีท างาน / ท่ีอยู ่เพ่ือใชใ้นการยื่นขอวีซ่า 
 กรณีท่ีผูเ้ดินทางสมรสแลว้ เอกสารเพ่ิมเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหยา่, (ในกรณีท่ีคู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบตัร  
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 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, นามสกุล (ถา้มี)  
 หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝาก (ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจ า) ถ่ายทุกหนา้ตั้งแต่หนา้แรก – หนา้ปัจจุบนั กรณีใช้เอกสารเป็น 

BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถน ามาใช้ย่ืนวซ่ีาได้  
 หนงัสือรับรองการท างาน (ฉบับจริง) จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใชห้นงัสือรับรองการท างานฉบบัจริง (ภาษาอังกฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตวั ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ (กรณีเป็นเจ้าของและคดัไม่เกิน 3 เดือน) หรือ ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
และหนา้หนงัสือรับรองตอ้งมีช่ือกิจการ และช่ือผูเ้ดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจา้ของกิจการดว้ย     

3.  กรณีท าธุรกิจส่วนตวั (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ท าหนงัสือช้ีแจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                               
4. กรณีข้าราชการ ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใชส้ าเนาบตัร

ขา้ราชการเพียงหลกัฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได ้  
*** กรุณาจดัเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพ่ือผลประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีาของท่าน *** 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงนิ  

 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 10,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วนั พร้อมมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   

 ( ส าหรับช่วงเทศกาล ปีใหม่ , สงกรานต์ , และวนัหยุดยาว ) 
 กรณีท่ีลกูคา้ พกัอาศัยอยู่ต่างจงัหวดัให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ท าการจอง หากลูกคา้มีความจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้ทางบริษทัทราบก่อนออกตัว๋ มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัท าการ หรือก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน 
มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมดัจ า 

 ทางบริษัทฯต้องออกตัว๋กับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงนิค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตัว่เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัท
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการให้บริการ  

 
การยกเลิกและการคืนเงนิ 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วนั จะไม่เก็บค่ามัดจ า 
 กรุณาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ า 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนัท าการ ทางบริษทั ฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบริการทั้งหมด 
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 
  หากท าการออกตัว๋กับทางสายการบินไปแล้ว บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าทัวร์ทั้งหมด 
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หมายเหตุ   
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการ
พ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นนั้น และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได้ 15 วนั (หากผูย้ื่นประสงค์จะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นเกิน
15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยื่นขอวีซ่าตามปรกติ) 
 การยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทยน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย 
 ผูท่ี้จะเขา้ประเทศไดน้ั้น จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองก่อนจึงจะสามารถเขา้ประเทศได ้(เช่นเดียวกบัผู ้
ท่ียื่นขอวีซ่ากบัทางสถานเอกอคัรราชทูต) ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองจะสอบถามถึงวตัถุประสงค์ในการเขา้ประเทศ หรือขอ
ตรวจเอกสารท่ีจ าเป็น เช่น ตัว๋เคร่ืองบินขากลบั หรืออ่ืนๆ 
 จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงค์จะพ านกัระยะสั้นในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะ
ดว้ยวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือยืนยนัการมีคุณสมบติั
การเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น* ดงัต่อไปน้ี 

1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น 
2. ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ นได ้(เช่น เงินสด บตัรเครดิต 

เป็นตน้) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คนรู้จกั โรงแรม และอ่ืนๆ) 
4. ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น 

คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 

1. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลืออยู ่
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบติัการพ านกัระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
4. เป็นผูท่ี้ไม่มีประวติัการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น มิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ และไม่เขา้

ข่ายคุณสมบติัท่ีจะถูกปฏิเสธไม่ให้เขา้ประเทศ 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะปกติการเดินทางท่องเท่ียวกบัคณะจะใชห้นงัสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองห้ามผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของห้ามน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองได้
พิจารณาแลว้ 

 บริษทัฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีทางสถานทูต     
งดออกวีซ่าให้กบัท่าน อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2013/1321-2.htm
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 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเหตุการณ์
ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั เน่ืองจากการท่องเที่ยวนี้เป็น
การช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธ์ิในการใช้บริการน้ันที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต า่กว่า 25 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วนั  

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


