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รื่นเริงหรรษานาโกย่า โอซาก้า 5 วัน 3 คืน 
(ชิราคาว่า – มิเอะ – บิวาโกะ – โอซาก้า) 

โดยสายการบินไทย  
เดินทาง 30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 (ช่วงวันปีใหม่) 

 
 
 
 
 

รายการทัวร์ 
31 ธ.ค. นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ (เทศกาลประดับไฟ) 
1 ม.ค. เก็บสตรอเบอรี่ – ลานสกีบิวาโกะ วัลเล่ย์ – เมืองโอซาก้า 
2 ม.ค. ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ 
3 ม.ค. ตลาดคุโรชิโอะ – อิออน พลาซ่า – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 

จุดเด่นของทัวร์ 
 ชมหมู่บ้านชิราคาว่า หมูบ่้านโบราณหลังคาหน้าจั่ว แห่งเดียวในญี่ปุ่น 
 ชมอิลลูมิเนชั่น หลากหลายสีสันท่ีสวนนาบานะ โนะ ซาโตะ 
 เก็บสตรอเบอรี่ สดๆ ใหม่ๆ จากต้น 
 เล่นหิมะ ท้าลมหนาวท่ีลานสกีบิวาโกะ วัลเล่ย์ 
 ชมปราสาทโอซากา้ หน่ึงในปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดในญี่ปุ่น 
 ชมตลาดคุโรชิโอะ ตลาดสดท่ีเมื่อมาถึงเมืองโอซาก้าแล้วไม่ควรพลาด 
 ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินไซบาช ิและท่ีอิออน พลาซ่า 
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วันท่ี 1  กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร D ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยโดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้ผอนรับและอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง 
 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาว่า – สวนนาบานะ โนะ ซาโตะ  
00.05 น.  เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นําท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านชิราคาว่า หมู่บ้านท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี คศ. 1995 โดยองค์การยูเนสโก ท่านสามารถ
ชมความสวยงามของบ้านญี่ปุ่นแบบโบราณท่ีมีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นบ้านท่ีมี
หลังคาทรงสามเหล่ียมหน้าจั่วทําจากหญ้า
หนาๆ เรียกว่าทรง “กัสโซสึคุริ” ดูแล้วคล้าย
กับการพนมมือ เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้าน
จากการปกคลุมของหิมะท่ีตกลงมาเป็น
จํานวนมากในช่วงฤดูหนาวและให้หิมะไหล
ลงมาได้ง่าย น่ันเอง ให้ท่านเดินเ ล่นชม
บรรยากาศอันสวยงามพร้อมกับถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมืองมิเอะ เมืองท่ีมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มากมายท้ังทะเลและภูเขา มี

ความเจริญรุ่งเรืองทางการเกษตรและการประมง มีของกินอร่อยๆ มากมาย ซึ่งนอกจาก
สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมทรงคุณค่าทาง
ประวั ติศาสตร์และประเพณีโบราณแล้ว 
จังหวัดมิเอะยังมีธีมพาร์คและแหล่งช้อปปิ้ง
ให้ไ ด้เพลิดเพลินกันอีก  และพาท่านชม
เทศกาลแสดงไฟในฤดูหนาวท่ีสวนนาบานะ 
โนะ ซาโตะ ท่านจะได้ด่ืมดํ่ากับบรรยากาศ
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สุดมหัศจรรย์ไปกับอิลลูมิเนชั่น หรือการประดับประดาไฟหลากหลายสี เต็มบริเวณพื้นท่ีของ
สวนดอกไม้นาบานะโนะ ซาโตะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการประดับตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆ ให้ได้ชม
กันให้ท่านเต็มอิ่มกับการชื่นชมความสวยงามของแสงไฟ หลากสีสันหรือถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
ตามอัธยาศัย (เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าอิสระรับประทานอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย แจกเงินท่านละ 1,000 เยน)  
เข้าพักโรงแรม Princess Garden Hotel หรือเทียบเท่า ( - / L / D ) 

 

วันท่ี 3 สวนผลไม้ (เก็บสตรอเบอรี่) – บิวาโกะ วัลเล่ย์  
เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

นําท่านสู่สวนผลไม้ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับการเก็บสตรอเบอรี่ (ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ) ท่ีเรียงรายเป็นทิวแถวจํานวน
มากและลองล้ิมรส ผลสตรอเบอรี่  สดๆ 
ใหม่ๆ ท่ีท่านเก็บเองจากต้นกันได้อย่างเต็ม
อิ่ม พร้อมกับถ่ายภาพกับต้นสตรอเบอรี่เป็น
ท่ีระลึกตามอัธยาศัย รวมไปถึงท่านใดท่ี
ต้องการซื้อมาไว้รับประทานเอง หรือเป็นของฝากให้กับคนท่ีบ้านก็สามารถซื้อกลับไปได้
เช่นกัน จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบบิวาโกะเพื่อ “ขึ้นกระเช้า” สู่ลานสกี บิวาโกะ 
วัลเล่ย์ ให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมท้าลม
หนาวและเพลิดเพลินกับการเล่นสเลด หรือ
จะปั้นตุ๊กตาหิมะ พร้อมกับถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกกับบรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยหิมะ (การ
ขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
กรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าไปสู่ลานสกี
ได้จะน าท่านไปเล่นหิมะที่ลานสกีแห่ง
อื่นทดแทน และราคานี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ 
ภายในลานสกี)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย นําท่านเดินทางสูเ่มืองโอซาก้า เมืองท่ีถือว่าเป็นเมืองท่ีสําคัญไม่น้อยไปกว่ามหานครโตเกียว 
อีกท้ังเมืองโอซาก้ายังได้รับสมญานามว่า “เวนิสตะวันออก” เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีมีคูคลอง
มากมายตัดผ่านตัวเมืองและย่านสําคัญๆ น่ันเอง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  เข้าพักโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 
 
วันท่ี 4 ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นําท่านชมปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) หน่ึงในปราสาทท่ีใหญ่ท่ีสุดของญี่ปุ่น สร้างขึ้น
โดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวบรวมดินแดนญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นในคริสต์ศตวรรษท่ี 16 
ปัจจุบันปราสาทแห่งน้ีได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
ปราสาท การบูรณะปราสาท ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวเมืองโอซาก้าด้วย อิสระให้ท่านเดินชมความงามของปราสาทและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย พาทุกท่านเข้าสู่ย่านแห่งการจับจ่ายใช้สอย

ของชาวเมืองโอซาก้าคือย่านชินไซบาชิ 
ย่ าน ท่ีมี สิน ค้านานาช นิดไม่ ว่ าจ ะ เป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้า, เส้ือผ้า, ร้านหนังสือและร้าน 
100 เยน ร้านท่ีมีสินค้าแทบทุกแบบขายใน
ราคาเพียง 100 เยน เท่าน้ัน นอกจากน้ียังมี
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างห้างไดมารูอีก
ด้วย  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
เข้าพักโรงแรม Hotel Plaza Osaka หรือเทียบเท่า ( B / L / D ) 

 
วันท่ี 5  วากายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ – อิออน พลาซ่า – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
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นําท่านสู่ตลาดคุโรชิโอะ เป็นตลาดสดท่ีไม่
ควรพลาดเมื่อมาถึงเมืองวากายาม่าตลาด
แห่งน้ีเป็นตลาดท่ีมีอาหารทะเลสดๆ ผลไม้ 
ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย โดยเฉพาะท่านท่ี
ชอบทานปลาดิบ หรือซูชิ  ก็ไม่ควรพลาด
เช่นกัน จากน้ันพาท่านช้อปปิ้ง ท่ีอิออน 
พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนํานานาชนิด 
อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เส้ือผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าท่ีมี
คุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและ
เลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการ
เลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)  (B / - / -) 
เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนําท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

17.25 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 673 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคา่บรกิาร: 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ท่านละ 

(พักห้องละ2ท่าน) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

(มีเตียง) 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี 

(ไม่มีเตียง) 
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม 

30 ธ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62 59,999 54,999 49,999 10,000 
    กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ า 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ ากว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไทย 

2. ค่ารถรับ – ส่ง ตามรายการ 
3. ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุหรือในระดับเดียวกัน 

4. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
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6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสําหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หาก
นํ้าหนักหรือจํานวนของกระเป๋าเกินกว่าท่ีกําหนดท่านอาจต้องชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินท่ี
เคาน์เตอร์เช็คอิน 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีท่ีเสียชีวิต (สําหรับผู้ท่ี
อายุไม่เกิน 70 ปี) 

8. ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สําหรับผู้ท่ีอายุไม่เกิน 70 ปี) 
9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี 

 
อัตรานี้ไม่รวม: 

1. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็นต์ 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ 

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องด่ืม ฯลฯ 

 
เงื่อนไข: 

1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เล่ือน
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปล่ียนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันท่ีจะเดินทาง 

 
การส ารองการเดินทาง: 

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจําสําหรับการสํารองท่านละ 20,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทาง
บริษัทภายใน 3 วัน 

2. ส่วนท่ีเหลือของราคาทัวร์ กรุณาชําระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันมิฉะน้ันจะถือว่า
การสํารองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดําเนินการ 

3. สําหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวันหยุดยาวของประเทศไทยและวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น 
อาจเจอปัญหารถติด นักท่องเท่ียวหนาแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารท่ีมีคนมา
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ใช้บริการกันเยอะ ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะปิดบางส่วน รวมถึงร้านอาหารท่ีปิดเร็วกว่าปกติ อีกท้ัง
ในช่วงฤดูหนาวท้องฟ้าจะมืดเร็ว ขอให้ท่านทําความเข้าใจก่อนการจองทัวร์ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร ์
 ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น 
 ยกเว้นกรณีท่ีบริษัททัวร์ นําเงินชําระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนําเท่ียว ก่อนนักท่องเท่ียว
จะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชําระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนท่ีจะคืนให้นักท่องเท่ียวได้ 
เช่น เท่ียวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมม่ีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมด
เน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 
หมายเหต:ุ 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง
, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

2. ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้ 

3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ต๋ัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้น้ัน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเท่ียวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือ
ออกนอกประเทศ เป็นต้น 

5. บริษัทฯ ขอลงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ
ของสายกาบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก 
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6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น 
การนําสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความ
ประพฤติท่ีส่อไปในทางเส่ือมเสียและผิดกฏหมาย 

 

 
 
 
 

 

 
 

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมของตั๋วและภาษีน้ ามนั และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบรษิัทอีกครั้ง 


