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GOAL JAPAN ONSEN UNSEEN WAKAYAMA MIE  

6 วนั 4 คนื  

สายการบนิไทย BY TG 



 

 

 20.30 น.          พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

 23.59 น.          เดินทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 622 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

07.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญี่ปุ่น น าท่านผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย และคนขบัรถ รอรบัท่านที่สนามบนิ 

  📸  ประสาทวาคายาม่า สรา้งอยู่ใจกลางเมือง ปราสาทที่เห็นในปจัจุปนัน้ีเป็นการสรา้งใหม่ภายหลงัจาก

สงครามซึง่คงสญัญาลกัษณ์ส าคญัของเมอืงวาคายาม่า ปกตใิชเ้ป็นทางเดนิและวิง่ออกก าลงัและน าเป็นที่นิยม

น าเด็กมาใหรู้จ้กักบัปราสาทหลงัน้ีก าแพงปราสาทสีขาวน้ีประทบัใจอย่างมากบางคร ัง้ก็เรียกว่าปราสาทสีขาว 

บางคร ัง้ก็เรียกว่าชื่อโทราฟุคุ โจ Torafuku-jo เพราะตัง้ในลกัษณะคลา้ยภูเขาส่วนแม่น า้ คิโนคาวาก็ไหลวน

อยู่ดา้นขา้งของปราสาทเป็นก าแพงน า้  อย่างธรรมชาติคุณสามารถมองเหน็ปราสาทและแมน่ า้เมอืงวาคายามา่

วนัที่ โปรแกรมท่องเที่ยว 
อาหาร โรงแรม 

หรอืเทยีบเท่า เชา้ เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ –  สนามบนิคนัไซ  - - -  

2 โอซากา้ - ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ –   

มารน่ิาซิตี้  – หมู่บา้นผลไม ้-  เอน็เกท็สโึตะ – ซากโินะยูออนเซ็น 

หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า - ออนเซ็น  

- -  SHIRARASO GRAND 

SHIRAHAMA  

3 ถ ้าซนัดนัเบะก ิ–  ยูโนะมิเนะ ออนเซ็น – หบุเขาโดโรเคยีว  

ออนเซ็น 

 -  KUMANO HOTEL  

4 ศาลเจา้คุมาโนะ นาชิ ไทอชิะ - น ้ าตกนาชิ – ย่านไดมอนซากะ  

(ใสช่ดุทอ้งถิน่) -  ศาลเจา้อเิสะ – โอคาเงะโยโกโชะ – โอฮาราอ ิมาจ ิ 

 - - KOCHORAN HOTEL   

5 หมู่บา้นโบราณเซคจูิคุนากามาจ ิ– สวนดอกบว๊ย Inabe Plum Grove 

ชอ้ปป้ิงมิตซุยเอา้ทเ์ลท็ – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO 

 - - NAGOYA CENTRAIR  

HOTEL   

6 สนามบนินาโกย่า– กรุงเทพ ฯ  - - -   

วนัแรก           กรุงเทพฯ –  สนามบนิคนัไซ - - - 

วนัที่ สอง           โอซากา้ - ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ –   

มารน่ิาซิตี้  – หมู่บา้นผลไม ้-  เอน็เกท็สโึตะ – ซากโินะยูออนเซ็น 

หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า - ออนเซ็น 

- - เยน็ 
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จากแนวสูงของสถานท ีความหมายของปราสาทที่หมายถงี"Gosanke"โกชงัเค คือหน่ีงในสามคนที่อยู่ในที่พกั

น้ีจะไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโชกนุ 

 

  📸  ตลาดคุโรชิโอะ อจิบิะ ซึง่ต ัง้อยู่ในมาริน่า ซติี้ มกีารแสดงแล่ปลาทูน่าโชวส์ามคร ัง้ต่อวนั ตื่นตาตื่นใจได ้

กบัการแล่ปลาทูน่ายกัษอ์ย่างช านาญต่อหนา้ต่อตาคุณ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยงัเป็นที่ต ัง้ของรา้นอาหารทะเล

สดๆ หลายรา้นและรา้นของทีร่ะลกึซึง่มผีลติภณัฑท์อ้งถิน่ใหเ้ลอืกมากมายอกีดว้ย 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 

 📸  หมู่บา้นผลไม ้(Fruit Village) เป็นส่วนหน่ึงของธีมพาร์ควากายะมะมาริน่าซิตี้  (Wakaya  ma 

Marina City) สามารถเลอืกซื้อผลไมแ้ละผกัสดๆ ในราคาถูกจากฟารม์ของเกษตรกรในจงัหวดัวากายะมะ 

อีกท ัง้ยงัสามารถลิ้มรสอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเตา้หู ้ไอศกรีมนมสดจากฟารม์คุโระซะวะ (Kurosawa) และ

รา้นขนมหวานชื่อดงัทีเ่สริฟ์โรลเคก้คิโนะคุนะ (Kinokuni Rolls) แบบดัง้เดมิ 

 

  📸  เอ็นเก็ทสึโตะ (Engetsu) เป็นการก่อตวัของหินรูปแบบที่ไม่เหมอืนใครน้ีต ัง้อยู่นอกชายฝัง่ตะวนัตก

ของเมอืง ในช่วงเยน็ของวนับางวนัดวงอาทติยท์ีต่กคา้งสามารถมองเหน็ไดผ้่านรูตรงกลางหนิ 

 

📸 หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่าะ ตัง้อยู่ในจงัหวดัวาคายามะเป็นชายหาดที่ยาวและมนี า้ตื้น น า้ทะเลเป็นสี

น า้เงนิสวย  งามและมทีรายสีขาวระยบั ที่น่ีเป็นที่นิยมอย่างสูงแมก้ระท ัง่ในหมู่คนญี่ปุ่ นเอง และเป็นที่น่า

สงัเกตอย่างยิ่งส  าหรบัความจริงที่ว่าคุณสามารถว่ายน า้ที่น่ีไดท้ ัง้ฤดูรอ้นและฤดูหนาว ดวงไฟ10,000 ดวงที่

ประดบัชายหาดจะมตี ัง้แต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพนัธ ์หาดน้ีคุณสามารถเขา้เยี่ยมชมไดโ้ดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายแต่อย่างใด 

 

📸 ซากิโนะยูออนเซ็น “Saki no Yu” ออนเซ็นกลางแจง้ที่โอบลอ้มดว้ยทิวทศัน์อนัสวยงาม สมัผสั

ธรรมชาติอย่างใกลช้ิด กบัประวตัิความเป็นมาอนัยาวนานกว่า 1,350 ปี ที่น่ีถูกจดัว่าเป็น3 ออนเซน็ที่เก่าแก่

ในญี่ปุ่นซึง่ม ีArima Onsen (เมอืงโกเบ จงัหวดัเฮยีวโกะ) และ Dogo Onsen (เมอืงมตัสยึาม่า จงัหวดัเอฮิ

เมะ) อยู่ดว้ย เป็นออนเซน็ที่มปีระวตัิความเป็นมามากกว่า 1,400 ปี และยงัเป็นที่รูจ้กัว่าเป็นออนเซน็ที่เหล่า

ขนุนางมากมาย เช่น  จกัรพรรดนีิไซเม จกัรพรรดเิทน็จ ิจกัรพรรดนีิจโิต และจกัรพรรดมิมม ุเคยไดม้าเยอืน

ดว้ย 
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ที่พกั  โรงแรม  SHIRARASO GRAND HOTEL SHIRAHAMA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่                   รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ผ่อนคลายแช่น า้แร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี   

  

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

📸  ถ ้าซานดานเบก ิเป็นจุดชมววิทีต่ ัง้อยู่ภายในอทุยานแห่งชาติโยชโินะคุมาโนะมนัเป็นถ า้ที่ทอดยาว

ภายใตด้า้นลา่งของผนงัหนิชื่อซานดานเบกกิ าแพงหนิน้ีมคีวามยาวประมาณ 2 กโิลเมตรและหนา้ผาของผนงั

หนิมคีวามสูงอยูที่ประมาณ 50 เมตรจากบนทีดู่ววิคุณสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของมหาสมทุรวา

กายามาทีต่ดิกบัหนา้ผานอกจากน้ียงัเป็นทีม่ชีื่อเสยีงที่เป็นจดุส าหรบัพระอาทติยต์กทีส่วยงาม 

 

📸 ยูโนะมิเนะ ออนเซ็น ออนเซนแช่เทา้รมิแม่น า้ Yunomine Hot Spring หมู่บา้นออนเซนเลก็ๆ ซ่อนตวั

อยู่กลางหุบเขาทางตอนใตข้องต าบล Hongu เมอืง Tanabe ในจงัหวดั Wakayama ถกูคน้พบเมือ่

ประมาณ 1,800 ปีทีผ่่าน เป็นหน่ึงในออนเซนเก่าแก่ทีสุ่ดของญี่ปุ่น บอ่น า้พรุอ้นของทีน่ี่อดุมดว้ยแร่โซเดียม 

ก ามะถนัและมแีร่ธาตอุื่นๆ ผสมอยู่ดว้ย น า้พรุอ้นที่ไหลออกมามอีณุหภมู ิ92 องศาเซลเซยีส มคุีณสมบตัิ

ช่วยบ าบดัและรกัษาโรคต่างๆ เช่น โรคทางเดนิอาหาร โรคเบาหวาน ไขขอ้ อกัเสบ โรคผวิหนงั เป็นตน้ 

วนัที่ สาม          ถ ้าซนัดนัเบะก ิ–  ยูโนะมิเนะ ออนเซ็น – หบุเขาโดโรเคยีว - ออนเซ็น เชา้ - เยน็ 
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มแีมน่ า้ Yunotani แมน่ า้สายเลก็ๆ ไหลผ่านกลางหมูบ่า้น ท ัง้สองฝัง่แมน่ า้เป็นทีต่ ัง้ของทีพ่กัแบบเรยีวกงั 

 

📸 Tsuboyu ซึโบยุ บ่อแช่ออนเซ็นเลก็ๆ ซึง่ทีน่ี่กน็บัไดว้่าเป็นบอ่แช่ออนเซนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่น

และไดร้บัการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกดว้ย และดว้ยความทีม่ขีนาดทีค่่อนขา้งเลก็ ท าใหส้ามารถแช่ได ้

เพยีงคร ัง้ละ 1-2 คนเท่านัน้ และจะมาสามารถแช่ไดค้นละไมเ่กิน 30 นาทดีว้ยนะคะ ค าว่า “Tsubo” 

ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า หมอ้หรอืแจกนั สรา้งขึ้นจากไมม้ลีกัษณะคลา้ยกระท่อม ภายในมบีอ่แช่น า้ท  าจากหนิ

ธรรมชาต ิความพเิศษคือสขีองน า้พรุอ้นจะเปลีย่นไปเรื่อยๆ ประมาณเจ็ดคร ัง้ต่อวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 

📸 หบุเขาโดโรเคยีว ชมววิทวิทศันแ์ละดื่มด า่กบัทศันียภาพอนัสวยงาม โขดหนิผาหนิธรรมชาติรูปแบบ

ต่างๆ  ทีธ่รรมชาตไิดร้งัสรรคไ์ดอ้ย่างลงตวังดงามเกนิบรรยาย เป็นอกีหน่ึงไฮไลทท์ี่เมือ่มาถงึเมอืงวาคายามา่ 

ตอ้งแวะมาทีน่ี่หา้มพลาด ใหท่้านไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกนัใหเ้ตม็อิ่ม 

 

 

ที่พกั    โรงแรม HOTEL URASHIMA หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ผ่อนคลายแช่น า้แร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี  
 

  

  

 

 

 



      เชา้                 รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

📸 ศาลเจา้คุมาโนะ นาชิ (Kumano Nachi Taisha) นบัเป็นหน่ึงในศาลเจา้ที่มคีวามส าคญัและโดดเด่น

มากที่สุดของเมอืงคุมาโนะ โดยเฉพาะท าเลน่ีบอกไดเ้ลยว่าเฉียบมากมายเพราะอยู่ใกล ้ๆ กบับ่อน า้พุรอ้นที่

เรยีกไดว้่าแช่นา้พรุอ้นเสรจ็ปุ๊ บยงัสามารถเดนิชลิลม์าเทีย่วศาลเจา้ไดอ้ีกต่  อหน่ึงเลย ไฮไลทข์องทีน่ี่ที่บอกได ้

เลยว่าพคีมากนัน่ก็เป็นบริเวณศาลเจา้สแีดงหลายชัน้ที่เบื้องหลงัมนี า้ตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มคีวามสูงถงึ 133 

เมตร เป็นจดุชมววิทีส่วยงามและเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องศาลเจา้คุมาโนะทีแ่ขกไปใครมาตอ้งแวะมากนัทุก

วนั ซึง่ศาลเจา้แห่งน้ีนัน้เป็นส่วนผสมการสรา้งทีล่งตวัอย่างมากระหว่างศาสนาพทุธและศาสนาชินโต เรยีกได ้

ว่าจบัแต่ขอ้ดีขอ้เด่นมามกิซก์นัแบบดีงามสุดๆ ถอืว่าเป็นศาลเจา้ที่เป็นแลนดม์ารก์อนัดบัตน้ๆของเมอืงคุมา

โนะ  

 

📸 น ้ าตกนาชิ เป็นน า้ตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ที่ไหลอย่างต่อเน่ืองช ัน้เดียว มคีวามสูง 133 เมตรและ

ลกึ 10 เมตร และมปีริมาณน า้ที่ไหลจากน า้ตก 1 ตนัในทุก ๆ วนิาท ีน า้ตกดงักล่าวถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในสาม

ของน า้ตกหลกัในประเทศญี่ปุ่น และไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นน า้ตกทีม่คีวามสวยงามในญี่ปุ่น  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั อสิระตามอธัยาศยั  

 

  📸 ไดมอนซากะ พรอ้มใสช่ดุประจ าทอ้งถิน่ ทีน่ี่เป็นสถานทีน่่าประทบัใจคือเป็นบนัไดปูดว้ยหนิเป็นลาดลง

มา ประตูทางเขา้ยาวเขา้ไปถงึวดัโดยตัง้อยู่บรเิวณเนินเขา จงึเรยีกว่า ไดมอน ซากะ Daimon-zaka ( ประตูสู่

เนินเขา) ส าหรบัความยาวของทางลาดรวมแลว้ 600 เมตร  ส่วนความสูง 100  เมตร  ผูเ้ขา้ชมสามารถ

มองเหน็ตน้ไมส้นซดีาร ์ตลอดทางเดนิท ัง้สองขา้ง ท าใหเ้พิม่อรรถรสของบรรยายกาศที่ต่างกนั 

 

   📸 ศาลเจา้อิเสะ ศาลเจา้ใหญ่อนัศกัดิ์สิทธิ์ของศาสนาชินโตที่ส  าคญัอนัดบัหน่ึงขอญี่ปุ่ น สรา้งขึ้นใน

ศตวรรษที่ 5 มผูีค้นใหค้วามเคารพนบัถือและมาสกัการะกนัอย่างลน้หลาม เน่ืองจากเชื่อกนัว่าเป็นสถานที่

ศกัดิ์สทิธิ์ และเป็นที่ประทบัของเทพพระเจา้ต่างๆ และวญิญาณบรรพบุรุษขององคจ์กัรพรรดิ ผูค้นในสมยั

นัน้นิยมเดินทางมาแสวงบุญกนัที่น่ี เพราะนกัแสวงบุญเชื่อกนัว่าที่น่ีเป็นเสมอืนจุดหมายปลายทางของนกั

แสวงบุญ นอกจากน้ีที่น่ียงัโอบลอ้มไปดว้ยธรรมชาติขนุเขา และป่าไมส้เีขยีว จนไดถู้กบนัทกึเป็นมรดกโลก

อกีแห่งหน่ึงเช่นกนั  

 

 

 

วนัที่ สี ่          ศาลเจา้คุมาโนะ นาชิ ไทอชิะ - น ้ าตกนาชิ – ย่านไดมอนซากะ (ใสช่ดุทอ้งถิน่)   

ศาลเจา้อเิสะ – โอคาเงะโยโกโชะ – โอฮาราอ ิมาจ ิ

เชา้ - เยน็ 

https://www.japanhoppers.com/th/kansai/kushimoto_nachi/kanko/725/


 จากนัน้น าท่านเดินชมหมู่บา้นเลก็ๆที่อยู่ใกลก้บัศาลเจา้อิเสะ ใหท่้านชมบรรยากาศของ  หมู่บา้นเลก็ๆ สไตล์

ญี่ปุ่นทีย่งัคงเอกลกัษณไ์วอ้ย่างด ัง้เดมิ โอคาเงะ โยโคโช และใหท่้านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึของญี่ปุ่น 

  

  📸 ถนนโอฮาไรมาจิ (Oharaimachi) ถอืเป็นถนนเสน้ส าคญัของเมอืงอิเสะชิมะ (Ise Shima)ในจงัหวดัมิ

เอะ(Mie) โดยเป็นเสน้ทางเก่าทีไ่ปยงัศาลเจา้อเิสะ-จงิงู (Ise Jingu Shrines) ระยะทางยาว 1 กโิลเมตร เรยีง

รายไปดว้ยอาคารสไตลญ์ี่ปุ่นด ัง้เดมิ มที ัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยู่อาศยั เรยีกไดว้่าเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร

ทอ้งถิน่ขึ้นชื่อทีแ่ต่ละอย่างน่ากนิท ัง้นัน้ 

 

ที่พกั    โรงแรม KOCHORAN HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ผ่อนคลายแช่น า้แร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพ่ือสุขภาพและผวิพรรณทีด่ี  
 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

📸 หมู่บา้นโบราณเซคิจูคุนากามาจิ หมู่บา้นโบราณตัง้อยู่ที่จงัหวดั มิเอะ เมืองคาเมะยามะ ที่ยงัคง

หลงเหลอืเคา้โครงด ัง้เดมิทีส่รา้งขึ้นราวกว่า 200 ปี จะไดพ้บกบับรรยากาศที่เต็มไปดว้ยบา้นโบราณเรียงราย

พรอ้มดว้ยรา้นจ าหน่ายของฝากของสถานที่แห่งน้ี แอดขอแนะน าที่น่ีเป็นอีกหน่ึงสถานที่ส  าหรบัใครที่อยาก

เดนิเลน่ชลิล ์ๆ เทีย่วชมเมอืงสไตลญ์ี่ปุ่นเก่าแก่ 

 

 

📸 สวนดอกบว๊ย Inabe Plum Grove ตัง้อยู่ภายในสวนพฤกษาใกลก้บัเชิงเขาซูซุกะ ในเมืองอินาเบะ 

จงัหวดัมเิอะ เป็นหน่ึงในสวนอุเมะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ดว้ยตน้อุเมะมากกว่า 4,500 ตน้ใน 100 สายพนัธุ์

ทีป่ลูกในพื้นทีก่วา้งใหญ่กว่า 238 ไร่ ตน้อเุมะจะบานสะพรัง่เพิ่มสสีนัสดใสตลอดเดือนมนีาคม จดัขึ้นทกุปี ก็

ดึงดูดผูเ้ขา้ชมจากท ัว่ประเทศไดเ้ป็นอย่างดี ผูเ้ขา้ชมสามารถเดินผ่านป่าสชีมพขูองดอกอุเมะและเพลดิเพลนิ

กบัทิวทศันอ์นังดงามของดอกไมส้่องประกายท ัว่ภูเขา นอกจากน้ียงัมตีลาดจ าหน่ายสินคา้พื้นเมอืงในช่วง

เทศกาลอกีดว้ย 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้           หมู่บา้นโบราณเซคจูิคุนากามาจ ิ– สวนดอกบว๊ย Inabe Plum Grove 

ชอ้ปป้ิงมิตซุยเอา้ทเ์ลท็ – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO 

เชา้ - - 



เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยั 

 

📸 Mitsui Outlet Park Jazz Dream Nagashima ดว้ยจ านวนรา้นคา้ที่มกีว่า 302 แห่ง พื้นที่กวา้งถึง 

45,700 ตารางเมตร จึงถูกเคลมว่าเป็นเอาตเ์ลต็มอลลท์ี่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่ น ซึ่งรวมท ัง้แบรนดด์งั แบรนดห์รู

มากมายของต่างประเทศ และแบรนดแ์ฟชัน่ช ัน้น าของญี่ปุ่ น ที่เป็นที่นิยมต่างๆ อาทิ GUCCI, PRADA, 

BALENCIAKA, SAINT LAURENT ฯลฯ ซึ่งราคาสินคา้ถูกใจขาชอ้ปแน่นอนค่ะ บางช่วงเจอสินคา้ลด

ราคากจ็ะยิง่ถกูไปอกี และนกัท่องเทีย่วกส็ามารถขอคืนภาษไีดอ้กีดว้ย  

 

  📸 งานเทศกาลประดบัไฟNABANA SATO เป็นสวนดอกไมท้ี่ไดร้วบรวมดอกไมจ้ากหลายแห่ง ท ัง้ใน

และประเทศญี่ปุ่น ซึง่ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัแต่งแตม้สสีนัใหส้วนแห่งน้ีสวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอด

ทัง้ปี ไมว่่าจะเป็นดอกบว๊ย ดอกทอ้ดอกทวิลปิ ดอกเบโกเนีย ดอกกหุลาบ และดอกไฮเดรนเยยี เป็นตน้ 

  พเิศษ !! ท่านจะไดด้ื่มด่าบรรยากาศสุดมหศัจรรย ์ไปกบั อลูิมเินช ัน่ หรอืการตกแต่งประดบัประดาดว้ยดวง

ไฟหลากสีหลอดเลก็ๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ ของสวนนาบานานะโนะซาโตแ้ละในแต่ละปีจะมีการประดบั

ตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเมื่อปีที่แลว้เป็น อิลูมเินช ัน่ภูเขาไฟฟูจิ อนัสวยงาม กบัทอ้งทะเลญี่ปุ่ นอนักวา้ง

ใหญ่และ อุโมงคไ์ฟ ที่ทอดยาว รวมไปถึง การจดัไฟบนผิวน า้ เต็มอิ่มกบัการชื่นชมความงามของแสงสไีด ้

ตามอธัยาศยั 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั  

ที่พกั    โรงแรม NAGOYA CENTRAIR HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

     เดนิทางสู่สนามบนินาโกย่า  

 11.00 น.           ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย  เทีย่วบนิที่ TG 645 

**ท่านสามารถเลอืกสายการบนิอืน่ ที่เวลาไฟลท์บนิ ใกลเ้คยีงได*้*  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

 

       15.40 น.               เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
  
 
 
 
 

วนัที่หก           สนามบนินาโกย่า – กรุงเทพฯ เชา้ - - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร     ราคาผูใ้หญ่ และ เด็กมีเตยีง /  ราคาไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

   วนัเดินทาง 4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน 10-14 ท่าน พกัเด่ียว เพิม่ 

มีนาคม 66 75,900 62,900 53,900 46,900 9,900 

ราคาเด็กไม่มีเตียง ลดจากราคาผูใ้หญ่ 3,000 บาท  

***หมายเหต ุ    การเดินทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 4 ท่านข้ึนไป*** 

หากมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 4 ท่าน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการไม่ออกกรุป๊ หรอืเกบ็ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

***ลูกคา้สามารถเลอืกวนัเดินทางเองได*้** 

***(ไม่มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากกรุงเทพ) มีไกดท์อ้งถิ่นพูดไทย รอรบัท่านที่สนามบนิที่ญี่ปุ่ น*** 

หากตอ้งการหวัหนา้ทวัรโ์ปรดสอบถามเพิม่เตมิ 

 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าพาหนะรบัส่งตามรายการน าเทีย่วที่ระบเุท่านัน้   

 ค่าโรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านต่อหอ้งตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้       

 ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบเุท่านัน้  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการที่ระบเุท่านัน้  



 ไกดท์อ้งถิน่พดูไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทางขณะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่ น   

 ค่าประกนัคุม้ครองโควดิ / อบุตัิเหต ุทนุประกนัท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ ต า่กว่า 16 ปี ทุนประกนั 1,000,000 บาท)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดัตามเสน้ทางรายการที่ระบ ุและ ภาษีน ้ ามนัสายการบนิ 

  ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้ครื่องบนิ และ สมัภาระถอืข้ึนเครื่องไม่เกนิ 7 กก.  

  ค่าน า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน า้หนกัเกินกว่าสายการบนิก าหนด 

  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการ 

  ค่าบริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 

  ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ตามความพงึพอใจของท่าน เพือ่เป็นก าลงัใจ (ไม่บงัคบัทิป) 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์   

      ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่มและอาหารทีส่ ัง่เพิม่เตมิจากรายการทีท่างบรษิทัฯ จดั 

 ให ้เป็นตน้   

  ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่น (ถา้ม)ี 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างดา้วทีก่ลบัเขา้ประเทศ 

 ค่าภาษนี า้มนัที่ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ หรอืมกีารเปลีย่นแปลงกะทนัหนั 

  ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิ ท ัง้ใน และต่างประเทศ  

 ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% ซึ่งตอ้งจา่ยเพิม่จากราคาค่าทวัร ์(กรณีตอ้งการใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 

เมือ่ท่านท าการจองทวัรก์บัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอเรยีกเก็บมดัจ าค่าทวัรท่์านละ  20,000  บาท   

ส่วนทีเ่หลอืตอ้งช าระท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนัท าการ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

***กรุณาพจิารณาเงือ่นไขต่างๆ และเงือ่นไขการยกเลกิทวัรข์องบรษิทั กอ่นท่านท าการจองทวัร*์** 

หากท่านไดท้ าการจองทวัร ์ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงือ่นไขทกุอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  45 วนั     หกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  21-44 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  70 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  15-20 วนั  หกัค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร ์

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง    1-14  วนั  หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร ์

 *** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด*** 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิ เรื่องต ัว๋เครื่องบิน  

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้าย

ส่วนต่างที่สายการบนิ และบริษทัทวัรเ์รยีกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ลว่งหนา้ก่อนท าการยืน่วซี่า ซึง่จะมค่ีาใชจ่้ายแตกต่างจากการยืน่กรุป๊ปกต ิซึง่

ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีเ่กดิขึ้น 

การจดัที่นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบริษทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ

ของสายการบนิเท่านัน้  

ที่นัง่ Long Leg  ที่นัง่รมิประตูฉุกเฉิน  เป็นทีน่ ัง่ส  าหรบับคุคลทีดู่แขง็แรง และสามารถสือ่สารภาษาสากลได ้เผือ่เกิดเหตฉุุกเฉินลูกคา้

สามารถรเีควชได ้แต่ขึ้นอยู่กบัสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา 

 

กรณีหากท่านตอ้งมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทวัร ์ทางบรษิทัเริ่มตน้ และจบ การบรกิาร ทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิกรณี

ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั หรอืต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เครื่องบิน หรอืพาหนะอย่างหน่ึงอย่างใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบริษทั

จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษทัฯ ฉะนัน้ท่านควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% 

ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

ส าหรบัท่านที่เป็นมสุลิม,  ทานมงัสวริตัิ, ไม่ทานหม ู/ เน้ือ / ไก ่/ ปลา หรอือืน่ๆ โปรดแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนักอ่นเดินทาง 

 

 

 

 



ขอ้มูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พกั  

 เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / 

Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ิดกนั 

  กรณีมงีานจดัประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการ

ปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 หอ้งพกัญี่ปุ่นมขีนาดเลก็ และจ านวนหอ้งพกัจ ากดัในแต่ละโรงแรม  ขอสงวนสทิธิ์กรณีหากท่านรเีควชหอ้งพกัแลว้ และอาจไมไ่ดต้ามที่

ท่านตอ้งการ 

การจดัการเรื่องหอ้งพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พกัโดยมหีอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ 

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม ว่าจะมหีอ้งพกัใหท่้านเปลีย่นได ้

หรอืไม ่ซึง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูก้  าหนดไม่สามารถรบัประกนัได  ้

 

 

ขอ้มูลเพิ่มเตมิเรื่องสมัภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  

    ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ เป็นไปตามสายการบนิก าหนด (ส าหรบัผูโ้ดยสารช ัน้

ประหยดั / Economy Class Passenger) การเรยีกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิที่ท่านไมอ่าจปฏเิสธได ้ (ท่านตอ้งช าระในส่วนที่

โดนเรียกเกบ็เพิ่ม กรณีน า้หนกัสมัภาระเกนิกว่าสายการบนิก าหนด) 

    ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สูง ไมเ่กนิ 115 

เซนติเมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเิมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเิมตร (18 น้ิว)  

   กรณีทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระส่วนของค่าใชจ่้ายทีส่มัภาระน า้หนกัเกนิ (ท่านตอ้งช าระในส่วนทีโ่ดนเรยีกเกบ็เพิม่) 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้  

บริษทัฯไมส่ามารถจดัการใหล้ว่งหนา้ได ้

   ทางบริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบ กรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต.ุ. (ส าคญัมาก ผูโ้ดยสารที่เดินทางตอ้งรบัทราบ และยนิยอม กอ่นการเดินทาง 

1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณท์างการเมอืง 

การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล อบุตัเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั หรอืไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็น

เหตุการณท์ี่เหนือการควบคุมจากทางบรษิทัทวัรฯ์) โดยทางบรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลกิทวัร ์เน่ืองจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคีภยั  ท ัง้ๆ ทีส่าย

การบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศที่ท่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้ริการอยู่เป็นปกต ิทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนื

ค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 

3. หากสถานที่ท่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่่าดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากทางบรษิทั

ไดท้  าการจองและถกูเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชร้ถสามารถใหบ้ริการวนัละ 10 – 12 ช ัว่โมงเท่านัน้ อาทเิช่น เริ่มงาน 08.00 

น. ถงึเวลา 20.00น.(ตอ้งถงึโรงแรมเรียบรอ้ยแลว้) การใหบ้ริการในแต่ละวนัมอิาจเพิม่เวลาการใชร้ถบสัได ้ท ัง้น้ีมคัคุเทศกแ์ละพนกังาน

ขบัรถจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั 

5. บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่

ถกูตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามที่ทางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง  

** กรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  

** กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วทีพ่  านกัอยู่ในประเทศไทย 

              (ซึ่งทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน หากเกดิเหตกุารณ์ดงักล่าว 
 

 

 

  
ยอมรบั 

ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายละเอยีดท ัง้หมด และรบัทราบ พรอ้มยอมรบัยนิยอมในขอ้ตกลงเงือ่นไขการจอง และการ

ยกเลกิ และเงือ่นไขของการเดินทางท่องเที่ยวในคร ัง้น้ีทุกประการ เรยีบรอ้ยแลว้  

 
  

โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนข้ึนไป 

ตอ้งครอบคลมุถงึวนัเดินทางกลบัถงึประเทศไทย 

และเหลอืหนา้พาสปอรต์ส าหรบัประทบัตราเขา้ออกประเทศ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

หากท่านไม่ตรวจสอบพาสปอรต์ของท่านลว่งหนา้ และหากเกดิปญัหาใดๆ ไม่ว่าสาเหตใุดๆ กต็าม 

ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบในทกุๆ กรณี 
 

 
 



                                                            หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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