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KUSATSU TAKAYAMA OSAKA SAKURA 
                                7D5N – THAI AIRWAYS 

 



28 มนีาคม - 03 เมษายน 66  69,900.- 
นอนเมอืงออนเซนชือ่ดงัพรอ้มชมซากุระ  / คาวาโกเอะ / ศาลเจา้ฮคิาว่า / ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ 

ทากาซาก ิ/ นมสัการเจา้แม่กวนอมิ / เมอืงคุสทัส ึ/ พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ/ ชมยูบาทาเกะ  

ถนนไซโนะคาวาระ / ฟารม์วาซาบ ิ/ ปราสาทมตัสโึมโต ้/ ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า  

ถนนซนัมาชซิจู ิ/ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / ชมอโุมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ /  

เมอืงเกยีวโต / ปราสาทเงนิกนิคะคุจ ิ/ ถนนสายนักปราชญ ์/ อาราชยิาม่า / สะพานโทเคะทส ึ

ป่าไผ่ / เมอืงโอซากา้ / สวนสาธารณะ BANPAKU / ฟรเีดยเ์ลอืกซือ้ทวัรยู์นิเวอรแ์ซล 

ออนเซนคุสทัส ึ1 / ทาคายาม่า 1 คนื / นาโกย่า 1 คนื /  โอซากา้ 2 คนื / การบนิไทย-20 โล 
 

 

วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

19.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตูหมายเลข 2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

22.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 682 สายการบนิไทย 
 

วนัทีส่อง :    สนามบนิฮาเนดะ – เมอืงคาวาโกเอะ – ศาลเจา้ฮคิาว่า – ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ  

  เมอืงทากาซาก ิ– นมสัการเจา้แม่กวนอมิ – เมอืงคุสทัส ึ– แชอ่อนเซน   

06.55 น. ถงึ สนามบนิฮาเนดะ ประเทศญีปุ่่ น น าทา่นผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

เดนิทางสู่ เมอืงคาวาโกเอะ น าท่านเดนิทาง ศาลเจา้ฮคิาว่า  ศาลเจา้แห่งนีนั้บเป็นจดุชมซากุระทีง่ดงามมาก

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเมอืงคาวาโกเอะ ศาลเจา้แห่งนีม้ปีระวตัศิาสตรย์าวนานทีว่่ากนัว่ากอ่ตัง้ขึน้เมือ่ 1,500 ปีทีแ่ลว้ 

เทวาลยัหลกัซึง่ไดร้บัการแกะสลกัอย่างประณีตน้ันถูกก าหนดใหเ้ป็นสมบตัทิางวฒันธรรมทีส่ าคญัของจงัหวดั

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนิฮาเนดะ-คาวาโกเอะ-ศาลเจา้ฮคิาว่า-ย่านเมอืงเกา่คาวาโกเอะ  

เมอืงทากาซาก-ินมสัการเจา้แม่กวนอมิ-เมอืงคุสทัส-ึแชอ่อนเซน   
 O O KUSATSU ONSEN ♨ 

3 
เมอืงคุซทัซอึอนเซน-พธิกีวนน า้แรอ่อนเซนยูโมม-ิชมยูบาทาเกะ  

ถนนไซโนะคาวาระ-ฟารม์วาซาบ-ิปราสาทมตัสโึมโต-้แชอ่อนเซน 
O O O HIDA TAKAYAMA ♨ 

4 
เมอืงทาคายาม่า-ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า-ถนนซนัมาชซิจู ิ

หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-ชมอโุมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ 
O O O NAGOYA HOTEL 

5 
เมอืงเกยีวโต-ปราสาทเงนิกนิคะคุจ-ิถนนสายนักปราชญ-์อาราชยิาม่า 

สะพานโทเคะทส-ึป่าไผ่-เมอืงโอซากา้-สวนสาธารณะ BANPAKU 
O O O OSAKA HOTEL 

6 อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกหรอืยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอเต็มวนั O X X OSAKA HOTEL 

7 สนามบนิคนัไซ-กรุงเทพฯ     



ไซตามะ ศาลเจา้คาวาโกเอะฮคิาวะเป็นทีป่ระทบัของเทพเจา้หา้องค ์เทพเจา้เหล่านีเ้ป็นสมาชกิภายในครอบครวั

ทัง้หมดและมเีทพเจา้ทีเ่ป็นคู่สาม-ีภรรยาอยู่สองคู่ จงึท าใหม้กีารกล่าวกนัว่าศาลเจา้แห่งนีช้ว่ยในเร ือ่ง “ความ

กลมเกลยีวในชวีติสมรสและการผูกดวง-ความรกั” ผูค้นจงึนิยมมา ขอพรใหป้ระสบความส าเรจ็ในเร ือ่งความรกั 

การแต่งงาน และ การมคีรอบครวั ทีส่มบูรณแ์บบน่ันเอง 

ย่านเมอืงเก่าคาวาโกเอะ เป็นเมอืงทีรู่จ้กัในลกัษณะการกอ่สรา้ง อาคารแบบทีเ่รยีกว่าคุระซคึุร-ิรา้นคา้หรอื

อาคารโกดงัไม ้2 ช ัน้ ซ ึง่ไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างด ีณ ปัจจบุนัไดถู้กปรบัปรุงใหเ้ป็นรา้นอาหาร รา้นขาย

สนิคา้ทีร่ะลกึ และพพิธิภณัฑ ์มหีอระฆง้โทคโินะคาเนะ สรา้งจากไมใ้ชเ้พือ่เตอืนเมือ่เกดิไฟไหม ้ทีถู่กสรา้ง

แทนของเดมิเน่ืองจากโดนไฟไหมเ้มือ่ปี 1892 อนัเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของทีน่ี่ ดว้ยลกัษณะสิง่กอ่สรา้งและ

บรรยากาศโดยรอบท าใหท้ีน่ี่ได ้ สมญานามว่า “ เมอืงเอโดะนอ้ย ” 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

เมอืงทากาซาก ิน าท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีโชวะที ่11 

(ค.ศ.1936) และก็ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะน าเรา

ขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าขององคเ์จา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบของเมอืงทากาซาก ิ

ไดสุ้ดลูกหูลูกตา เดนิทางสู่ เมอืงคุสทัส ึจงัหวดักุมมะ หน่ึงในแหล่งออนเซนเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปร ิ

มานน ้าแรใ่นธรรมชาตทิีม่ปีรมิาณมากและคุณสมบตัริกัษาโรคภยัต่างๆ บ ารุงสุขภาพ  

 



ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม KUSUTSU NOW RESORT  แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

** คุสทัสเึป็นแหล่งอนเซนเกา่แกม่ชี ือ่เสยีงคนญีปุ่่ นมกัมาเพือ่อาบน ้าแรบ่ ารุงสุขภาพ ออนเซนกลางแจง้ทจีไุด ้

ถงึรอ้ยคนเป็นเสน่หข์องคุสทัส ึท่านทีช่ ืน่ชมการอาบน ้าแรส่ามารถใชบ้รกิารออนเซนกลางแจง้สาธารณะทีน่ี่ได ้ 
 

วนัทีส่าม : เมอืงคุซทัซอึอนเซน – พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ  

                 ถนนไซโนะคาวาระ – ฟารม์วาซาบ ิ– ปราสาทมตัสโึมโต ้– แชอ่อนเซน  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชมพธิกีวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่ว่าหลายรอ้ยปีในการท าน ้าแรใ่หอุ้่นลง โดยไม่เจอืจางน ้าแรด่ว้ยน ้า

เย็นซึง่ลดทอนคุณสมบตัพิเิศษของน ้าแร ่พธิกีารปรบัอุณภูมนิ ้าแรยู่โมม ิเป็นพธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้ม ้

พาย กวนน ้าแร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในกจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วต่างถิน่

เป็นเอกลกัษณแ์ละน่าประทบัใจ 

 

ชมยูบาทาเกะ เป็นสญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคุสทัซ ึมหีมายความว่า “ทุ่งน ้ารอ้น” ซึง่มกีารส่งออกน ้าประมาณ 

5,000 ลิตรต่อนาที ควนัไอน ้าที่ลอยขึน้มาและกลิน่อายเฉพาะตวัของบ่อน ้ารอ้นจะชว่ยท าใหท่้านรูส้ึกผ่อน

คลาย เดนิเล่นถนนไซโนะคาวาระ เป็นถนนสายเล็กมโีรงแรมสไตลญ์ีปุ่่ นแบบดัง้เดมิทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่

19 ใหเ้ลอืกอยู่เรยีงราย และยงัมรีา้นขายขนมหวานแบบดัง้เดมิ รา้นอาหารต่างๆ และรา้นของทีร่ะลกึ  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ฟารม์ไดโอวาซาบ ิฟารม์เพาะวาซาบไิดโอสรา้งขึน้ในปี 1915 เป็นฟารม์วาซาบทิีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น มี

ช ือ่เสยีงในเร ือ่งทศันียภาพทีง่ดงามและมปีระวตัคิวามเป็นมายาวนาน กงัหนัน ้าเกา่แกท่ีอ่ยู่ตดิล าคลองเคยถูกใช ้

ถ่ายท าภาพยนตรอ์นัโด่งดงัเร ือ่ง “Dreams” ซึง่ก ากบัโดยผูก้ ากบัภาพยนตรช์ ือ่ดงั อะกริะ คุโรซาว่า  

นอกจากนีท้ีฟ่ารม์ยงัมรีา้นอาหารทีป่รุงจากวาซาบแิละรา้นขายของฝากทีม่ผีลติภณัฑซ์ ึง่ท าจากวาซาบใิห ้

เลอืกมากมาย ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอไดร้บัความนิยมจากนักท่องเทีย่วชาวญีปุ่่ นเป็นอย่างมากเน่ืองจากมี

ทศันียภาพทีง่ดงามและมอีาหารอรอ่ยใหเ้ลอืกชมิมากมาย 



 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า ปราสาทอกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นต่างๆ 

ของปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสุมาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวาม

สวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม HIDA PLAZA HOTEL แชอ่อนเซนผอ่นคลายความเมือ่ยลา้ 
 

วนัทีส่ี ่: เมอืงทาคายาม่า – ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า – ถนนซนัมาชซิูจ ิ

   หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – ชมอุโมงคไ์ฟนาบะนะโนะซาโตะ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมืองเก่าซนัมาชซิูจิ ซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี

กอ่น ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเก่า

ซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซา

รุโบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มีหนา้ตา ซึง่ถอืว่าเป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมืองทาคายาม่า และเป็น

สนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของหมิะ

ทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอกีทศันียภาพที่ตืน่ตาตืน่ใจ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการ

อ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซ ึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผูว่้า

ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ 



 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยงัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดิม และยงัไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึุร ิจะมีความยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปรา่งของ

หลงัคาเหมือน กบัสองมือพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว่้า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว 

 

NABANA NO SATO เป็นสถานทีจ่ดัแสดงไฟในฤดูหนาวทีม่ชี ือ่เสยีงตดิอนัดบัตน้ๆของประเทศญีปุ่่ นซึง่ทุก

ปีจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายลา้นดวง และบางจุดก็มีการจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงซะดว้ย โดยธี

มงานส่วนใหญ่จะเกีย่วกบัธรรมชาต ิสายน ้า อุโมงคแ์ห่งแสง สวนดอกไมท้ีเ่นรมิตขึน้จากดวงไฟ เป็นตน้ โดย

งานแสดงไฟแห่งนีถ้อืเป็นหน่ึงในงานเทศกาลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น 

 

ค ่า  รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [บุฟเฟ่หช์าบูชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA HOTEL  หรอืเทยีบเท่า 



วนัทีห่า้ : เมอืงเกยีวโต – ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิ– ถนนสายนกัปราชญ ์– อาราชยิาม่า 

  สะพานโทเคะทส ึ– ป่าไผ ่– เมอืงโอซากา้ – สวนสาธารณะ BANPAKU 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยมกัเรยีกว่าวดัเงนิซึง่เป็นวดันิกายเซน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1482 โดยโช

กุน อชิคิางะโยชมิสิ ึศาลาของวดัเงนิลอ้มรอบโดยน ้า สวนแบบญีปุ่่ น มใีบไมเ้ปลีย่นสรีอบๆศาลา และเมือ่เดนิ

จนถงึดา้นบนจะเป็นจดุชมววิ มองเห็นววิเมอืงเกยีวโตพรอ้มกบัฉากหลงัภูเขาทีส่วยงามเดนิชม ถนนสาย

นักปราชญ ์PHILOSOPHER’S PATH เมือ่ซากุระบานสะพร ัง่ถนนเสน้นีจ้ะกลายเป็นอุโมงคซ์ากุระอนังดงาม

ตระการตา และตลอดสองขา้งทางยงัเต็มไปดว้ยรา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น รา้นน ้าชา คาเฟ่ รา้นขายของแฮนเมด

เก๋ ถอืเป็นจดุชมซากุระทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งของเมอืงเกยีวโต 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

อาราชยิาม่า สถานที่สุดโรแมนติกที่แมแ้ต่ชาวญี่ปุ่ นเองยงัมกัจะไปเที่ยวพกัผ่อนในวนัหยุดเพื่อชืน่ชมกบั

ความสวยงามตามธรรมชาติ สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200 เมตร ซึง่ช ือ่ของสะพานนีม้ีความหมายว่า

สะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่ขา้งหนา้ เบือ้งล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิีไ่หลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิา

มะทีย่งัคงความใสสะอาด ชมป่าไผ่ ไผ่ทีข่ึน้อยู่สองขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอุโมงคใ์หเ้ดนิผ่านถูกปลูกขึน้ตัง้แต่

สมยัเฮอนัหรอืกว่าพนัปีมาแลว้ เพื่อใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมา

แต่คร ัง้โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหล่านี้ก็ยงัไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี เมื่อเขา้สู่ป่าไผ่แลว้ จะได ้

สมัผสัถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง แมว่้าจะเป็นเพยีง

เสน้ทางเล็ก ๆ ระยะทางไม่กีร่อ้ยเมตร 



 

ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะ BANPAKU สวนแห่งนีถู้กใชเ้ป็นสถานทีจ่ดังาน World Expo ในปี 1970 

แมว้่าเวลาจะผ่านมากว่า 40 ปีแลว้ก็ตาม แต่สภาพของสวนภายหลงัการจดังานก็ถูกแปลสภาพเป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ภายในมตีน้ไมน้านาพนัธุท์ีจ่ะผลดักนัออกดอกตลอดทัง้ปี และภายในสวนเราจะพบ

กบัเจา้มาสคอทของสวนแห่งนีก็้คอื Monument of the sun อสิระการชมสวนและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น (เมนูป้ิงย่าง)  

เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก : อสิระชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกหรอืยูนิเวอรแ์ซลสตูดโิอเต็มวนั 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ รว่มสนุกทา้ทายกบัเคร ือ่งเล่นหลากหลายชนิดตืน่เตน้ ระทกึใจจากหนังดงัทีท่่านชืน่ชอบ  

เชน่ ฉากเพลงิไหมจ้ากเร ือ่ง “แบ็คดราฟท”์ล่องเรอืผจญภยักบัไดโนเสารจ์ากเร ือ่ง“จรูาสสคิพารค์” น่ังเรอืเพือ่

พบกบัความน่าสะพรงึกลวัเหมอืนอยู ่ในเหตุการณจ์รงิกบั “จอว”์ ใชทุ้นสรา้งมหาศาลกว่า 1,500 ลา้นเยน

(เฉพาะจอว)์  และสนุกสนานไปกบัเคร ือ่งเล่นภาคใหมข่อง “สไปเดอรแ์มน” ทีร่อใหท่้านพสูิจนค์วามมนัส ์พรอ้ม

ทัง้พบกบัโซนใหม ่“วนัเดอรแ์ลนด”์ เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุด

น่ารกัชือ่ดงัของญีปุ่่ น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรอืใหท่้านพบกบัโซนใหม่ล่าสุดทีจ่ะเปิดตวั

วนัที ่15 กรกฎาคมนี ้คอืโซน“HARRY POTTER” ทีส่รา้งเพือ่เอาใจเหล่าสาวกของแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ใหท้่านได ้

เขา้ไปสมัผสับรรยากาศของโลกเวทมนตรใ์นฉากต่างๆจากภาพยนตร ์หรอืท่านทีส่นใจชอ้ปป้ิงน าท่านชอ้ปป้ิง 



ณ ย่านชนิไซบาช ิใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่งไฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูป

ดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเล่น เกมส ์หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคุณผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม 

แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยัทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นไมว่่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, 

SHISEDO และอืน่ๆอกีมากมาย 

*** เพือ่ใหท้่านไดส้นุกสนานอย่างเต็มทีจ่งึไม่มบีรกิารอาหารกลางวนัและอาหารค า่ *** 

เขา้พกั ณ โรงแรม OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัเจ็ด : สนามบนิคนัไซ – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  

11.45 น      ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ TG 623 สายการบนิไทp 

15.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

 

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

 
 

KUSATSU TAKAYAMA OSAKA SAKURA 7D5N – BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อายุ 8-12 ปี] 

เด็กไมม่เีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

28 มนีาคม-03 เมษายน 66 69,900.- 66,900.- 
JAL ไม่มรีาคาตั๋วเด็ก 

59,900.- 8,900.- 42,900.- 

 

** ราคานีย้งัไม่รวมค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่08 ธ.ค. 65) ** 

 

 

 



- อตัรานีร้วม- 

ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัตามสายการบนิทีร่ะบุ   ค่าน ้าหนักกระเป๋าตามทีส่ายการบนิก าหนด 

ไป-กลบัพรอ้มคณะ รวมภาษีน ้ามนัและสนามบนิ   กรณีเกนิลูกคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ย 

ค่าบรกิารน ้าแรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น)  ค่าบรกิารมคัคุเทศกต์ลอดการเดนิทาง  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามทีร่ายการระบุ   ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 – 3 ท่าน 

  ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุ     ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ     ค่าบรกิารซึง่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท    และหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

- อตัรานีไ้ม่รวม- 

ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ้า่ยทีเ่ป็นส่วนตวั   ค่าทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละ 

ทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้   คนขบัรถท่านละ 2,000 เยน 

 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั (ไปและกลบั) โดยสายการบนิไทย 

**** กรณีสนใจอพัเกรด BUSINESS CLASS หรอืเลือ่นวนัเดนิทางกลบักรุณาตดิต่อทางเรา **** 

✓ ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคา

น ้ามนัมกีารปรบัขึน้ แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิทีส่ายการบนิประกาศปรบัเทา่น้ัน) 

✓ ค่าสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิไทย น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ  

20 กโิลกรมั กรณีทีน่ ้าหนักกระเป๋าเกนิทีส่ายการบนิก าหนด ผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าปรบัตามกฎขอ้ก าหนด

ของสายการบนิน้ันๆดว้ยตนเอง 

 การช าระเงนิ 

✓ บรษิทัรบัมดัจ า 30,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
✓ ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงื่อนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั หรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิเพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บ

เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษีสนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 



 การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

*** ทางบรษิทัรบัการยกเลกิผ่านการแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน *** 

มากกว่า 46 วนักอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด หรอื หกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

ตัง้แต่ 45-30 วนักอ่นการเดนิทาง ยดึเงนิมดัจ า 10,000 บาท 

ตัง้แต่ 29-15 วนักอ่นการเดนิทาง คดิค่าบรกิาร 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

ตัง้แต่ 14-0 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้า่ย 100 % ของค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

ส าคญั 

เงื่อนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์ูงสุดของท่านลูกคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่บางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบุไวท้ัง้หมด 

 ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัร ์

ในประเทศญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทุกคร ัง้ 

(กรณีทีท่่านออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทุก

กรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผู ้

เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การ

กอ่จลาจล ความล่าชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่

อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 ท่านทีแ่พอ้าหารหรอืไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได ้อาหารทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสนา กรุณาแจง้พรอ้มการจองทวัร ์

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

การเปลีย่นวนัเดนิทางขากลบัตอ้งท าล่วงหนา้กอ่น 30 วนัเดนิทางเท่าน้ัน 

1.2 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากการจองเป็นหมูค่ณะทางสายการบนิจะเป็นผูจ้ดัท าทีน่ั่งใหเ้ป็นกลุ่ม ในกรณีทีไ่ฟลเ์ดนิทาง

ในชว่งเทศกาลค่อนขา้งแน่น อาจจ าใหก้ารจดัทีน่ั่งค่อนขา้งยากแต่ทางบรษิทัจะพยายามใหลู้กคา้ไดน่ั้งใกลก้นัมากทีสุ่ด 

1.3 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ 

วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่ ้

เดนิทางตอ้งเป็นผูช้ าระ 

1.4 กรณีทีท่วัรอ์อกตัว๋เคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทุก

กรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.5 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ไม่สารถขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

1.6 การสะสมไมลข์องสายการบนิ สามารถสะสมไมลไ์ด ้ 

1.7 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์ูงสุดของ

ท่านเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทุกใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมล ์



สะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสาย

การบนิ 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายุครรภต์อ้งอยู่ในดุลพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ 
(โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตุการณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายุครรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยุดส าคญัทุกเทศกาล บรษิทัฯ 

ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่

มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน ้าหนักของกระเป๋าอาจถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

2.4 อาหารบนิเคร ือ่งกรุณาแจง้ลว่งหนา้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

2.5 กรุณาส่งหนา้พาสปอรต์ใหต้รงกบัเล่มทีใ่ชเ้ดนิทาง กรณีเปลีย่นแปลงหรอืท าเล่มใหม่กรุณาแจง้กอ่น 14 วนัเดนิทาง 

กรณีทีส่่งหนา้พาสผดิ หรอืชือ่ผดิทางบรษิทัทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบกรณีทีม่ค่ีาใชจ้า่ยในการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

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