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ชมซากรุะ ริมแม่น า้ยามาซากิ | เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO | หมู่บา้น
มรดกโลกชิราคาวาโกะ | ปราสาทมตัซึโมโต ้| ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ | เก็บสตรอวเ์บอรร์ี  

 
 

 

 

  

NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน 

 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 48,900.- 

 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ (TG644 00.05 – 07.30) 
วนัที่ 2. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – นาโกย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า –  

ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัที่ 3. ตลาดเชา้ทาคายาม่า – เมืองมตัซโึมโต ้– ปราสาทมตัซึโมโต ้(ชมดา้นนอก) – ถนนกบมัตซโึมโต ้– อิออน มอลล ์– นาโกย่า 
วนัที่ 4. เกียวโต – ศาลเจา้ฟูชิมิอินาริ – วดัคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato Illumination – นาโกย่า 

วนัที่ 5. สวนผลไม ้(สตรอวเ์บอร์รี **ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ ริมแม่น า้ยามาซากิ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) –  
วดันิตไทจิ – ศาจเจา้โอสคุนันอน – ย่านรา้นคา้โอส ุ– ชอ้ปปิ้งซาคาเอะ 

วนัที่ 6. นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG647 00.30 – 05.10) 
 

เดินทาง มีนาคม 2563 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วนั 3คืน (TG) 

วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ 
[TG644 00.05 – 07.30+1] 

21.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

วันท่ี 2 
นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทร)์ – นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ –  
ทาคายาม่า – ท่ีว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ –  
แช่น ้าแร่ธรรมชาติ 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบรอ้ยแลว้ [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 นาโกย่า เป็นเมืองที่มีประวติัศาสตรม์ายาวนาน เป็นเมืองใหญ่ที่สดุใน ภูมิภาคจูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญ่ีปุ่ น มีสถานที่

ท่องเที่ยวมากทาย ทัง้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวติัศาสตร ์ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ซึ่งเป็นหมู่บา้นที่ยังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ่ี์ปุ่ นขนานแท้ดั้งเดิมและไดร้ับเลือกจากองคก์ร

ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี 1995 โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวไดดี้และ
รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน์ีว้่า “กัสโซ” จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
ความกวา้ง 10 เมตร 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า น าท่านชมดา้นนอกของ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ท่ีว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผูว้่าแห่งเมือง
ทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ ถนนสายซันมาช ิซูจิ เป็นย่านเมืองเก่าที่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นเรือนสมยัเอโดะกว่า 300 ปี ไวไ้ดเ้ป็น
อย่างดี ตวัเมืองลอ้มรอบดว้ยคูน า้และถนน 3 สายเล็กๆ ที่มีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ซึ่งในช่วงที่ไม่มีหิมะตกรา้นคา้จะ
เปิดใหเ้ลือกซือ้สินคา้พืน้เมือง ของที่ระลึก รวมทัง้สาเกที่ขึน้ชื่อดว้ย คนที่อาศยัอยู่แถวนี ้ ดดัแปลงบา้นเป็นรา้นขายของต่างๆ 
(traditional shop) เพื่อรบันกัท่องเที่ยว และยงัมีการขายสินคา้พืน้เมืองหลายอย่าง เช่น เก๊ียะ กระดาษญ่ีปุ่ น (washi) ของ 
ที่ระลึก ชาม ตุ๊กตา 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วนั 3คืน (TG) 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายกับการแช่น ้าจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่น 

วันท่ี 3 
ตลาดเช้าทาคายาม่า – มัตซึโมโต้ – ปราสาทมัตซึโมโต้(ชมด้านนอก) –  
ถนนกบมัตซึโมโต้ – อิออน มอลล ์– นาโกย่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ตลาดเช้าทาคายาม่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับการเลือกซือ้เลือกชมผกัสดผลไมห้ลากหลายชนิดอาหารพืน้เมืองที่น ามาปรุง

สดๆสะอาด และยงัมีเสือ้ผา้ กระเป๋า ของแกะสลกั ของเล่นของที่ระลึกของพืน้เมืองต่างๆมากมาย 
 ปราสาทมัตซึโมโต้ (ชมดา้นนอก) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาทมีสีด า และปีกดา้นต่างๆ 

ของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดยอิชิคาว่า คาสมุาซะ เพื่อใชเ้ป็นที่พกัของบรรดาเจ้าเมืองใน
อดีต ปัจจุบนัหลงัจากไดร้บัการจดัตั้งเป็นสมบัติประจ าชาติญ่ีปุ่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ ส าหรบัรวบรวมขอ้มลูประวติัศาสตร์
ของญ่ีปุ่ นและประวติัศาสตรข์องจงัหวัดนากาโน่ และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญ่ีปุ่ น 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ถนนกบมัตซึโมโต้ หรือมีอีกชื่อว่า Nawate Dori เหตุผลที่ใช้ชื่อนีเ้พราะรูปป้ันกบอยู่ที่ปากทางเข้า ถนนเสน้นีเ้ป็นถนนคน
เดินสายเล็ก มีรา้นคา้ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นของฝากมากมาย 

 อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินคา้ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีรา้นคา้ที่หลากหลายมากกว่า 150 รา้น เช่น MUJI, 100 yen 
Sanrio store, Capcom games arcade , รา้นขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอรม์ารเ์ก็ตขนาดใหญ่ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วนั 3คืน (TG) 

วันท่ี 4 
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคิโยมิสึ – มิเอะ – เทศกาล Nabana no Sato 
Illumination – นาโกย่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและที่พ านักของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ลา้นคน ซึ่งสภาพบา้นเมืองยงัคงอนุรักษ์เอาไวใ้นสภาพอดีตซะเป็น
ส่วนมาก ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิง้จอก เป็นศาลเจ้า
ศาสนาชินโต สรา้งขึน้เพื่ออุทิศใหกั้บเทพเจา้อินาริ เทพเจา้แห่งการเพาะปลกู สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 711 ตัง้อยู่ทางทิศใตข้องเกียว
โต บริเวณเขาอินาริ ที่นี่เป็นหนึ่งในที่เที่ยวยอดฮิตของเกียวโต ดว้ยเอกลกัษณข์องศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิสีแดงนบัพันตน้ ซึ่งเสา
โทริอิจ านวนมาก มาจากการบริจาคของคนที่ศรัทธา ผู้ที่บริจาคจะไดร้ับการจารึกชื่ออยู่ดา้นหลังเสา โดยเสา 1 ตน้มีมูลค่า
บริจาค 300,000 – 1,000,000 เยน 

 

 
 วัดคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วดัธารน า้ใส ตัง้อยู่บนเนินเขาฮิงาชิยาม่า ในปี 1994  ยูเนสโกไดบ้นัทึกไวเ้ป็นมรดกโลก 

ภายในวัดนีม้ีส่ิงน่าสนใจอยู่หลายอย่างตั้งแต่ เวทีคิโยมิสึ ลานกว้างที่ย่ืนออกจากตัวอาคารหลักไปยังเนินเขาโดยที่ฐานของ
ลานนีใ้ช้ไม้ซุงขัดกันเป็นโครงขึน้มาโดยมิไดใ้ช้ตะปูซักตัวเดียว และ น า้ตกโอโทวะ ที่ไหลมาจากบนเขามาถึงข้างล่างได้แยก
เป็น 3 สาย ใหท้่านไดใ้ชก้ระบวยลองน า้ด่ืม ซึ่งแต่ล่ะสายนัน้ ชาวญ่ีปุ่ นเชื่อว่าจะไดร้ับส่ิงมงคลต่างกัน เช่น อายุยืน, ส าเร็จใน
หนา้ที่การงานและเร่ืองความรกั อีกทัง้ยงัมีหินคู่รักที่อยู่ใน ศาลเจา้จิชู (Jishu shrine) เป็นหินสองกอ้นอยู่ติดกับพืน้โดยให้คน
ที่มาไดต้ั้งจิตถึงคนที่เรารักแลว้ออกเดินจากหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนทั้งๆที่ปิดตา ถ้าเดินไปถึงไดก็้แสดงว่าจะไดอ้ยู่ดว้ยกัน 
และสดุทา้ย ใหท้่านไดเ้ดินเลือกดูเลือกซือ้ของฝากจาก “ถนนสายกาน า้ชา” ก่อนกลบักันอีกดว้ย 

 

 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วนั 3คืน (TG) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

 มิเอะ ตัง้อยู่ตรงเกือบศูนยก์ลางของประเทศญ่ีปุ่ น ขึน้ชื่อเร่ืองใบไมแ้ดง, การปีนเขา, สกี, และมีจุดชมวิวหาดทรายชายฝ่ังแบบ
เว้าแหว่ง รวมทั้งธรรมชาติที่สมบูรณ์ นอกจากนีย้ังมีแหล่งบันเทิง เทศกาล NABANA NO SATO เป็นงานประดับไฟที่สุด
อลงัการของญ่ีปุ่ น โดยมีไฮไลทคื์อ “อุโมงคไ์ฟดาวลา้นดวง”วิวดอกไมน้านาพนัธุ ์ซึ่งดอกไมเ้ป็นส่ิงดึงดูดใจหลักของงานประดับ
ไฟ โดยแปลงสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีดอกไม้และตน้ไม้หลายๆพันธุ์ ส่วนของสวน Begonia ขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้เพียง
อย่างเดียวมากกว่า 12,000 ชนิด บานสะพรั่งตลอดปี ส่วนในอาคารเรือนกระจกยกัษ์มีพนัธุไ์มท้ี่ปลกูในกระถางทัง้สวนดอกไม้ 
Andes และสวนดอกไม ้Begonia 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
นาโกย่า – สวนผลไม้ (สตรอวเ์บอร์รี **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**) – ชมซากุระ 
ริมแม่น ้ายามาซากิ (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) – วัดนิตไทจิ – ศาจเจ้าโอสุคันนอน 
– ย่านร้านค้าโอสุ – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ฟารม์สตรอวเ์บอรร์ี ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินการเลือกชมและซือ้สตรอวเ์บอรรี์ ไร่สตรอวเ์บอรรี์ ของชาวญ่ีปุ่ นที่มีการปลกูอย่าง

พิถีพิถันและไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าใหผ้ลของสตรอวเ์บอรรี์นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด กว่าบา้น
เราหลายเท่า ท่านจะไดช้มถึงวิธีการเก็บสตรอวเ์บอร์รีและที่ส าคัญคือท่านสามารถชิมสตรอวเ์บอรรี์ในไร่นี ้ได ้ และท่านยัง
สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากแก่คนที่บา้นไดอ้ีกดว้ย 
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 ชมซากุระ ริมแม่น ้ายามาซากิ เป็นหนึ่งในจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงของญ่ีปุ่ น ซึ่งสามารถชมซากุระไดต้ลอดสองฝ่ังข้างทาง 
ซึ่งมีตน้ซากุระเรียงรายเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรอีกทัง้ยงัสามารถเดินลงบนัไดไปบริเวณริมน า้ได ้

 

 
 วัดนิตไทจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญ่ีปุ่ น สรา้งขึน้เมื่อปี คศ.1904 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้เพื่อ

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ไดร้บัพระราชทางจากพระมหากษัตริยไ์ทย ภายในจะมีรูปป้ันขององคร์ัชกาล
ที่ 5 อยู่ในวดัอีกดว้ยและปัจจุบนัมีคนไทยนิยมไปสกัการะกันอย่างมากมาย 

 

 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 ศาลเจ้าโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) สรา้งขึน้เมื่อเกือบ 700 กว่าปีมาแลว้ตัง้แต่ปี 1333 เป็นวดัในพระพุทธศาสนา
ที่มีชื่อเสียงมากๆของนาโกย่า เพราะวัดแห่งนีเ้ป็นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่ขึน้ชื่อเร่ืองความ
เมตตา แกะสลักอย่างประณีตโดยพระสงฆน์ามว่า “Kobo Daishi” แถมภายใตห้้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเก็บ
หนังสือภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาจีนกว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่านีเ้ป็นสมบัติของชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึง
ส าเนาที่เก่าแก่ที่สดุของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวมประวติัศาสตรต์น้ก าเนิดของญ่ีปุ่ น 
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 ช้อปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ถนนชอ้ปปิ้งที่อยู่เยือ้งกับบริเวณวัดโอสุคนันอน เป็นถนนการคา้ที่มีช่ือเสียงและไดร้บั
ความนิยมจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างมากดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศแบบดั้งเดิม มีรา้นคา้และรา้นอาหารกว่า 400 รา้นคา้ 
เรียงรายอยู่สองขา้งทางของขึน้ชื่อของโอสุก็คือไก่ทอดยอดนิยมอย่างรา้น GABURI CHICKEN 

 น าท่านชอ้ปปิ้ง ย่านซาคาเอะ แหล่งรวมความบนัเทิงและหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้สวนสวยใจกลางเมืองแหล่งพักผ่อนกหย่อน
ใจและจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างเต็มที่ เช่นรา้นดงกีโ้ฮเต หา้งสรรพสินคา้ใหญ่ Parco, Matsuzakaya, LACHIC และ Mitsukoshi 
เป็นตน้ อีกทัง้สญัลกัษณใ์จกลางเมืองอาคารสวยสง่าอย่างนาโกย่าเทเลบิทาวเวอร ์จุดเช็คอินที่ตอ้งไป 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ สนามบินชูบุเซ็นแทร ์เพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

วันท่ี 6 นาโกย่า  (สนามบินชู บุ เซ็นแทร์ )  – กรุง เทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )  
(TG647 00.30 – 05.10) 

 ท าการเช็คเอาท ์และ ตรวจสอบสมัภาระก่อนเดินทางไปยัง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์
00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG647  

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
05.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร,์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวรท่ี์ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู ้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู ้โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิรม์เดินทางก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง :  NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วัน 3คืน 
 โดยสายการบินไทย   

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 17 - 22 มี.ค. 63 48,900.- 48,900.- 46,900.- 7,900.- 28,900 
วนัท่ี 24 – 29 มี.ค. 63 49,900.- 49,900.- 47,900.- 7,900.- 29,900 

ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคาน้ีรวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบนิ  
 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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    3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ 25 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจง้ยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.2 แจง้ยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจง้ยกเลิก นอ้ยกว่า 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ
บินมีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวรท้ั์งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุ ไวใ้นรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคัญ!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจา้หนา้ที่เท่านัน้ ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตัวของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ัง้สิน้** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถ้าท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหนา้ และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอรส์นามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบินการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกนัวินาศภยัเครื่องบินตามเงื่อนไข

ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ทางสายการบิน
ไทย มีการปรบัลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านัน้  

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
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 ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้**  

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุนอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญีปุ่่ น
ประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทูต
ก าหนด) 

2.  ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท ์ 

3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 

4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนั

เดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเทีย่วบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 



 

ทวัรญ่ี์ปุ่ น NAGOYA NAGANO KYOTO ซากุระ โปรยปราย 6วนั 3คืน (TG) 

6.  เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหนา้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่
เกิน 15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาติ หรือธุรกจิ อาจจะมกีาร ถูกตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพื่อเป็นการยนืยนัว่ามีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พกั
ทางบริษัทจะจดัเตรยีมใหก้บัลกูทวัร ์แต่ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของญ่ีปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งที่ยืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงนิสด บตัรเครดิต เป็นตน้) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดร้ะหว่างที่พ  านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนกิสท์ี่ยงัมีอายุการใชง้านเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญ่ีปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิง่ที่ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคณุสมบตัิ

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกนิ 15 วนั 
 เป็นผูท้ี่ไม่มีประวตัิการถกูส่งตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่น หรอืมิไดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธ

ไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้ข่ายคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 


