
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 17325  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำ 
21 – 25 ตุลำคม 2563 

30,900.- 

28 ตุลำคม – 01 พฤศจิกำยน 2563 

04 – 08 พฤศจิกำยน 2563 

11 – 15 พฤศจิกำยน 2563 

18 – 22 พฤศจิกำยน 2563 

25 – 29 พฤศจิกำยน 2563 
 
 

 
 
 

  *หมำยเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป ต้องเป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผู้ก ำหนด หำกต้องกำรเปลีย่นแปลงต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 

 



 
วนัทีห่นึ่ง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ ( 02.15 – 09.40 ) 

2100 พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 2 อาคารระหวา่งประเทศขาออก (ช้ัน 3) ณ เคาน์เตอร์ 9-10 

“สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอก็ซ์” พบกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ณ บริเวณหนา้เคาน์เตอร์ 
*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอนิปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาท ีและไม่มปีระกาศเตือนผู้โดยสารขึน้เคร่ือง ดงันั้น
ผู้โดยสาร จ าเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 45 นาท ี*** 

 
 

หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

วนัที่ ก าหนดการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – สนำมบินนำโกย่ำ 
( 02.15 – 09.40 ) 
( ยกเว้นพเีรียด 21 – 26 OCT’20 จะเป็นเวลำ 23.55 – 07.45 )   

✈ 
 

2 
นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่า – 

ซันมาชิ ซูจ ิ– กโุจ  
- 

 
(HOTEL) 

GUJO KOGEN HOTEL 
OR SIMILAR 

3 
กโุจ – กโุจฮาจมิงั – ศาลเจ้าเนมจิ ิ– สระน า้นิรนาม นะโมนาก ิ– 
สวนดอกไม้อทิาโดริ – ช้อปป้ิงมติซุย เอาท์เลท็ – เทศกาล 
นาบานะ โนะ ซาโตะ 

   

NAGOYA PRINCESS 
GARDEN HOTEL 
SAKAE OR SIMILAR 

4 
นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พพิธิภัณฑ์ศิลปะกระดาษ 
โอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พธีิชงชา – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

  - 
NAGOYA PRINCESS 
GARDEN HOTEL 
SAKAE OR SIMILAR 

5 นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 10.50 – 15.35 )  - ✈ 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
วนัทีส่อง นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดตีจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจ ิ– กโุจ 
0215 ออกเดนิทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 638 
 (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

0940 ถึงสนามบินเซนแทร์ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่ นดนิแดนอาทติย์อุทยั... 

ผา่นพิธีศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระ 

 

น าท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมหมู่บา้นท่ีมีหลงัคาสูงมุงจากหมู่บา้นสไตล ์กสัโซ-สึคุริ เป็นสไตล์
ญ่ีปุ่นดั้งเดิมแท ้ๆ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีถูกสร้างข้ึนเพ่ือต่อสู่กบัสภาวะอนัรุนแรงของหิมะในช่วงฤดูหนาวท่ีมีหิมะตก 
... ประเทศญ่ีปุ่นกา้วหนา้มีความเจริญทางดา้นเทคโนโลยีและไฮเทคอยา่งท่ีสุด แต่ยงัคงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น หมู่บา้นชิราคาวาโกะไดรั้บการยกยอ่งเป็น “มรดกโลก” จากองคก์าร 
“ยูเนสโก้” ใหเ้ป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1995 ซ่ึงยงัคงรักษาความเป็นธรรมชาติไดอ้ยา่งเหมือนเดิม ให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืน
ใจช่ืนชมกบัความสวยงามของ บา้นทรงโบราณท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขา เพลิดเพลินไปกบัเสน่ห์และความสวยงามของตวั
บา้นหลงัคามุงฟาง และใบไมเ้ปล่ียนสีรอบดา้น ซ่ึงมีความสวยงามอยา่งมาก ... ใหท่้านเพลิดเพลินกบับรรยากาศ และชม
ความสวยงามของหมู่บา้นสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยใบไมสี้เหลือง สีสม้ และสีแดงแห่งน้ี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) 

 

 หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองท่ีถูกขนานนามวา่ “Little Kyoto” ดว้ยบรรยากาศอนัเก่าแก่
ท่ีอาบดว้ยจิตวญิญาณแห่งประวติัศาสตร์และวฒันธรรมตามจารีตแห่งยคุสมยัเกียวโตและเอโดะ พร้อมทั้งอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยธรรมชาติ โอบลอ้มดว้ยขุนเขาและวฒันธรรมอนังดงาม ... เพื่อน าท่านเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ 
“อดตีจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” ท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้าร
ปกครองของโชกุนตระกูลโชกุนโทกุงาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ท่านจะได้ชมถึง “ห้องท างาน” /  
“ห้องพกัผ่อน” ท่ีแสนจะเรียบง่ายของผูป้กครองในอดีต 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจ”ิ ยา่นเมืองเก่าของญ่ีปุ่นมีอายกุวา่ 300 ปี เป็นศูนยก์ลางการคา้ของเมืองทาคายาม่า
ท่ีมีความเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากในยคุเอโดะ จุดเด่นของยา่นน้ีคืออาคารบา้นเรือนเป็นสไตลแ์บบญ่ีปุ่นแท้ๆ  
และสีของตวัอาคารจะมีสีน ้ าตาลและสีด าเท่านั้น ซ่ึงในปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษเ์ชิดชูใหเ้ป็นยา่นท่ีมีส่ิงก่อสร้างท่ีควรค่า



แก่การอนุรักษข์องญ่ีปุ่น โดยตลอดสองขา้งทางในยา่นน้ีจะมีร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก รวมถึงร้านอาหารให้ไดเ้ลือก
ชิมเลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 

ทีพ่กั : GUJO KOGEN HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 
^_^ หลงัอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน า้แร่ธรรมชาต”ิเพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น ้ าแร่สไตลญ่ี์ปุ่น
ใหท่้านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีปุ่นเช่ือวา่น ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จ็บและผิวพรรณเปล่งปลัง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีส่าม กุโจ – กุโจฮาจิมัง – ศาลเจ้าเนมิจิ – สระน ้านิรนาม นะโมนากิ – สวนดอกไม้อิทาโดริ – ช้อปป้ิงมิตซุย เอาท์เล็ท – 
เทศกาลนาบานะ โนะ ซาโตะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

 

น าท่านสมัผสัเสน่ห์ของเมือง “กโุจฮาจมิงั” เมืองท่ียงัหลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาทท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินอาย
วฒันธรรมแบบญ่ีปุ่น ทั้งบา้นเมืองมีแบบยอ้นยคุในอดีตเรียงรายอยู ่ และนอกจากน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีรางน ้ าจ านวนมากจน
ถูกเรียกวา่เป็น “เมืองแห่งสายน ้า” ซ่ึงจะไดย้ินเสียงน ้ าไหลสะทอ้นไปทัว่ทั้ งตวัเมืองดว้ยบรรยากาศท่ีท าให้หวนนึกถึง
อดีตนั้น ท าใหท้ั้งเมืองเสมือนกบัเป็นอีกโลกหน่ึงก็วา่ได ้เพียงแค่เดินในเมืองแห่งน้ีก็จะสามารถสมัผสับรรยากาศราวกบั
ยอ้นเวลาไปอดีตไดอ้ยา่งแน่นอน และเมืองกุโจยงัเป็นผูผ้ลิตแบบจ าลองอาหารชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท าดว้ยข้ีผึ้ง 
ออกมาคลา้ยอาหารจริงดูน่ารับประทาน และอาหารจ าลองน้ียงัเป็นของท่ีข้ึนช่ือของเมืองน้ีอีกดว้ย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

 

หลงัอาหารกลางวนัพาท่านเดินทางสู่ “สระน ้ำนิรนำม นะโมนำกิ” (Namonaki Pond) จากค าว่า “Namonaki” ท่ีมี
ความหมายตรงตวัว่า “นิรนำม” หรืออีกช่ือท่ีเรียกขานติดปากกนัในหมู่นักท่องเท่ียวคือสระน ้ าของโมเนต์ (Monet’s 
Pond) เน่ืองจากความงดงามเม่ือแรกเห็นดว้ยความใสของน ้ าในบ่อกบัดอกบวัสวย ๆ และปลาคาร์ฟสีสันสวยงามแหวก
ว่ายไปมา ท าให้มองดูแลว้ให้ความรู้สึกคลา้ยภาพวาดของโมเนต์ (Claude Monet) ศิลปินสีน ้ าช่ือดงัระดบัโลกชาว
ฝร่ังเศส โดยภาพท่ีวา่กนัวา่คลา้ย ๆ กบัสระน ้ าแห่งน้ี เป็นผลงานชุดภาพวาดดอกบวัในบ่อน ้ าท่ีช่ือวา่ “Le Bassin Aux 
Nymphéas” หรือในช่ือภาษาองักฤษว่า “Water Lilies” นัน่เอง อยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักิฟุซ่ึงตั้งอยูท่างตอนกลางของ
เกาะฮอนชู ท่ามกลางหุบเขาท่ีลอ้มรอบเมืองเซกิ (Seki City) เมืองท่ีเต็มไปดว้ยศาลเจา้แบบชินโต โดยสระแห่งน้ีตั้งอยู่
ขา้ง ๆ “ศำลเจ้ำเนมจิ”ิ (Nemichi Shrine) ศาลเจา้อาคารไมแ้บบชินโตท่ีมีช่ือเสียงในกิฟุ และใกล ้ๆ กนัก็มี “สวนดอกไม้ 
อิทำโดริ” (Itadori Flower Park) ตั้งอยู่ดา้นหน้า ซ่ึงนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมา นอกจากจะมาเพื่อชมความ
สวยงามของสระน ้ าของโมเนตแ์ลว้ ก็มีโอกาสไดเ้ท่ียวชมศาลเจา้เนะมิจิกบัสวนดอกไมอิ้ทาโดริดว้ย 

จากนั้นน าท่านเดินทางชอ้ปป้ิงท่ี “Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima” เป็นห้างร้านขนาดใหญ่ ตั้งอยูข่า้งๆ
สวนสนุกสปาแลนด ์ภายในมีร้านคา้กวา่ 240 ร้าน ซ่ึงมีทั้งแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น ร้านเส้ือผา้ อุปกรณ์
กีฬา และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับการ เลือกซ้ือสินคา้ “แบรนด์เนม” ช่ือดังหลากหลายทั้ งแบนด์
ต่างประเทศและแบนดด์งัของญ่ีปุ่น และสินคา้ดีราคา พิเศษท่ีมี ใหเ้ลือกถึง 130 ร้านคา้ ซ่ึงในบรรดาแบรนดด์งัเหล่าน้ี จะ



มีถึง 58 แบรนด์ท่ีเป็นแบรนด์ท่ีเพ่ิงเปิดสาขา ในฮอกไกโด และ 9 แบรนด์ท่ีเปิดตวัเป็นคร้ังแรกในประเทศญ่ีปุ่น อีก 9 
แบนด์ดงัท่ีมาเปิดคร้ังแรกในญ่ีปุ่น มีทั้งสินคา้ส าหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี เด็ก อุปกรณ์กีฬา นาฬิกา รองเทา้ อาทิ 
Armani ,Beams, Citizen, Coach, Ralph Lauren, Seiko, Folio  Folie Folie, Furla Godiva Levi Vans ฯลฯ 

 

จากนั้นน าท่านชมงานประดบัไฟฤดูหนาวท่ียิ่งใหญ่อลงัการท่ีสุดในญ่ีปุ่น Nabana no sato Winter Illumination ซ่ึงมี
การประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่าง ๆ หลากหลายโซนและแตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น อุโมงค์ไฟขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ไดแ้ก่ อุโมงคส์ายรุ้งสีสดใส, อุโมงคไ์ฟสีทองท่ี เปรียบเสมือนอุโมงคด์วงดาวแห่งทางชา้งเผือก, 
อุโมงคไ์ฟสีชมพูท่ีเปรียบเสมือนอุโมงคแ์ห่งความรัก เป็นตน้ … อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แม่น ้ าและแสงไฟอนัตระการตา 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (5) CASH 1,000 YEN 

ทีพ่กั : NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีส่ี่ นาโกย่า – สวนโอบาระฟุเรไอ – พพิธิภัณฑ์ศิลปะกระดาษโอบาระ – ปราสาทนาโกย่า – พธีิชงชา – ช้อปป้ิงซาคาเอะ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

  

น าท่านเดินเขา้สู่สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีพร้อมกบัดอกซากุระบานท่ีวา่น้ีอยูท่ี่ เมืองโอบาระ (Obara) ตั้งอยูใ่นเขตเมือง
โตโยตา้ จงัหวดัไอจิ ภูมิภาคจูบุ อยู่ทางตอนกลางของประเทศญ่ีปุ่น และไม่ไกลจากเมืองนาโกย่า ... เพื่อชม ซากุระ 
ใบไมเ้ปล่ียนสี ท่ี “สวนโอบำระฟุเรไอ” (Obara Fureai Koen) ซ่ึงสายพนัธ์ของซากุระน้ี ช่ือว่า “ชิคิซำกุระ” 
(Shikizakura) เป็นซากรุะสายพนัธ์ุพิเศษท่ีจะผลิบานใหช้มความงามกนัถึง 2 คร้ังต่อปี นัน่หมายความวา่ นอกจากในช่วง
ฤดูใบไมผ้ลิแลว้ ดอกชิคิซากุระก็ยงัผลิบานให้ชมความงามกนัในฤดูใบไมร่้วงหรือช่วงปลายเดือนตุลาคม – ตน้เดือน
ธันวาคมดว้ย ... ชิคิซากุระ เป็นซากุระสายพนัธ์ุท่ีหายากมาก ๆ แต่ท่ีมนัมารวมตวักนัอยู่ท่ีเมืองโอบาระมากมายเป็น
เพราะวา่ คุณหมอซามูไร ฟจิูโมโตะ เก็นเซกิ ไดน้ าตน้ชิคิซากุระท่ีไดรั้บมาจากวดัในนาโกยา่มาปลูกไวใ้นเมืองโอบาระ 
ตั้งแต่ช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 19 เม่ือเวลาผา่นไป ชิคิซากรุะ ก็เจริญเติบโตข้ึนและขยายพนัธ์ุอยา่งรวดเร็วไปทัว่บริเวณ จน
ปัจจุบนัท่ีน่ีก็มีชิคิซากรุะมากกวา่ 10,000 ตน้ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “พพิธิภัณฑ์ศิลปะกระดำษโอบำระ” (Obara Paper Art Museum-Washino-no-Furusato) ซ่ึงอยู่
ไม่ไกลกนัจากสวนโอบาระฟุเรไอ เป็นเมืองแห่งงานหัตถกรรมกระดาษอีกแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่น โดยกระดาษของเมือง 



โอบาระผลิตมาจากตน้โคโซหรือตน้หม่อนท่ีเติบโตไดอ้ยา่งดีในเมืองโอบาระแห่งน้ี ตน้หม่อนเหล่าน้ีไดเ้ป็นแหล่งผลิต
งานหัตถกรรมกระดาษวะชิช่ือดงั ท่ีมีประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนานตั้งแต่ตอนปลายศตวรรษท่ี 14 โดยชาวบา้นจะท า
กระดาษวะชิในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากอากาศหนาวเยน็หลายเดือน เป็นช่วงท่ีไม่ไดท้ าการเกษตร อีกทั้งเป็นช่วงท่ีมีน ้ า
สะอาดและเย็น ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีจ าเป็นในการท ากระดาษวะชิ นอกจากกระดาษวะชิจากตน้หม่อนแลว้ยงัมี
กระดาษโกะโซะกะมิ วะชิ เป็นกระดาษท่ีมีความแขง็แรงคงทนกวา่ ใชส้ าหรับงานศิลปะแบบดั้งเดิม อาทิเช่นโอะริกะมิ, 
โชะโดะ (อกัษรประดิษฐ)์ และภาพพิมพอุ์กิโยะ-เอะ นอกจากนั้นยงัใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดอี้กมากมายเช่น การท าประตู
บานเล่ือนในบา้น หนงัสือ เป็นตน้ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) 

 

 

หลงัอาหารกลางวนัน าท่านเดินทางสู่ “ปรำสำทนำโกย่ำ”  ตั้งอยูท่ี่ เมืองนาโกยา่ จงัหวดัไอจิ ถูกสร้างข้ึนตามค าสัง่ของโช
กนุโทกงุาวะ อิเอะยะสุ เพ่ือเป็นฐานอ านาจความมัน่คงและป้องกนัการ โจมตีจากทางเมืองโอซากา้ ตวัปราสาทสร้างจาก
ฐานหินขนาดใหญ่ จุดเด่นของยอดปราสาท คือ โลมาสีทอง ตวัผู ้ และตวัเมีย หุ้มดว้ยทอง 18k หนกัตวัละ 44 กิโลกรัม 
คนญ่ีปุ่นเรียกโลมาสีทองน้ีวา่ “คนิซำชิ” หรือ “ซำชิโฮโกะ” โดยเช่ือวา่เป็นเคร่ืองคุม้ครองปราสาทและชาวเมือง ... และ
ใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสชม “พธีิชงชำ” ใหท่้านไดรั้บความรู้เก่ียวกบัมารยาทการชงชาท่ีถูกตอ้ง 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ย่านซาคาเอะ” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทิงยามราตรี มีสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่ทุก
มุมโลกมาวางขายท่ีถนนสายน้ี มีห้างสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีบ่งบอกถึงความมีระดบั ซ่ึงมีให้ทุกท่านไดเ้ลือกอย่าง
มากมาย ...นอกจากน้ียงัมีจุดชมววิท่ีท่านจะสามารถมองเห็นถนนสายน้ีและตวัเมือง นาโกยา่อยา่งชดัเจน คือท่ีตึกทีวีของ
นาโกยา่ (ไม่รวมค่าเข้าชม 600 เยน / ท่าน) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์แต่มีอายเุก่าแก่มากกวา่ ... อิสระใหท่้านได้
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั 

*** เพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า อสิระอาหารม้ือค า่ตามอธัยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่าง ๆ *** 

ทีพ่กั : NAGOYA PRINCESS GARDEN HOTEL SAKAE หรือเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า นาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ( 10.50 – 15.35 ) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมเดนิทางไปยงัสนามบิน) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ “สนามบินเซนแทร์”  

1050 เดนิทางจากสนามบินเซนแทร์ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบิน XJ 639 

1535 ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 
 

 

 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่                                                                  ท่านละ 30,900.- บาท 

เด็กทารกอายไุมเ่กิน 2 ปี (Infant)                             ท่านละ   9,000.- บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่                                                          ท่านละ   6,000.- บาท 

มีตัว๋แลว้ลด                                                           ท่านละ 10,000.- บาท 

***ไม่มีราคาเดก็*** 

 

 

*** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกคา้ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่องเท่ียวหรือส ารวจเสน้ทางเท่านั้น หากท่านถูก

เจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของทางประเทศไทยและญี่ปุ่ นปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรบัผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินแก่ท่าน *** 

***หนงัสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
2. ค่าท่ีพกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือระดบัเดียวกนั 
3. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท 

(หากอายุเกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
5. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วนัที ่1 ก.ค. 56) 

 



***กรุณาอ่านเงือ่นไขดา้นล่างก่อนช าระมดัจ าทุกครั้ง*** 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 

2. ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
3. กรณียกเลกิการเดนิทางมากกว่า 45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
4. กรณียกเลกิการเดนิทางระหว่าง 45- 30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ า 15,000 บาท (นับจากวนัทีส่่งอเีมลยืนยนัแจ้งยกเลกิ) 
5. ยกเว้นกรุ๊ปทีอ่อกเดนิทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรำนต์ เป็นต้น บำงสำยกำรบินมกีำรกำรันตมีดัจ ำทีน่ั่งกบัสำย
 กำรบินและค่ำมดัจ ำทีพ่กั รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 ไม่ว่ำยกเลกิด้วยกรณีใดๆ 
6. เน่ืองด้วยไม่ต้องย่ืนวซ่ีำเข้ำประเทศญี่ปุ่ น ทำงบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรเกบ็เอกสำรจริงใด ๆ 

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทีชั่ดเจน และมอีายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมระบุห้องนอน, 
อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้ ตอ้งแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 30 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 
 
 

หมายเหตุ 
 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบติัเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อตัราแลกเปล่ียน หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง บริษทัฯ จะแกไ้ขและค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

2. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเขา้ประเทศญ่ีปุ่น / การน าส่ิงของผิดกฎหมาย / เอกสารการ
เดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงภยัธรรมชาติ และการยกเลิกเท่ียวบิน 

3. ในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษทัสามารถคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ ไดก็้ต่อเม่ือทางสายการบิน และ
โรงแรมท่ีพกัไดท้ าการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นใหแ้ลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

5. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีนัง่บนสายการบิน หากลูกคา้ในกรุ๊ปส่งเล่มพาสปอร์ตไม่ถึง 15 ท่าน ทางสายการบิน
ไทยจะไม่รับจดัท่ีนัง่ล่วงหนา้ (PRE CHECK IN) อาจตอ้งนัง่แยกกนัทั้งกรุ๊ป แต่ทางบริษทัจะพยายามจดัให้สมาชิกแต่ละ
บา้นไดน้ัง่ดว้ยกนั โปรดทราบ!!! ทางสายการบินไม่รับจองท่ีนัง่ LONG LEG ทุกกรณี 

6. หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ส าหรับการเดินทางช่วงปีใหม่ เทศกาลวนัหยดุยาวไทย วนัหยดุญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแน่นตามสถานท่ีท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ร้านอาหารคนเยอะ หรือในช่วงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงช่วงปีใหม่ร้านคา้จะปิดบางส่วน ร้านอาหารปิดเร็วกว่า
ปกติ ขอใหท่้านท าความเขา้ใจก่อนจองทวัร์ 



8. เน่ืองจากโรงแรมในญ่ีปุ่นห้องพกัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก เรียนแนะน าวา่ให้จองห้องพกัส าหรับ 2-3 คน / ห้อง หากท่านจอง
หอ้งแบบเด็กไม่เสริมเตียงแลว้ตอ้งการเปล่ียนภายหลงัอาจไม่มีหอ้งวา่ง ส าหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวา่ 

9. โรงแรมในญ่ีปุ่นไม่มีบริกรยกกระเป๋า ขอความร่วมมือจากทุกท่านดูแลกระเป๋าของตวัท่านเอง บางโรงแรมท่ีอยูใ่นเมือง 
ถนนค่อนขา้งแคบ รถบสัไม่สามารถจอดหนา้โรงแรมไดจ้ าเป็นตอ้งลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 

10. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

11. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่าง ๆ ทั้งหมด 

 



 


