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NAGOYA-OSAKA SONGKRAN 

6 DAYS 4 NIGHTS BY TG 
 ขอน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศญ่ีปุ่ น ดินแดนแห่งอำทิตย์อุทยั โดยสำยกำรบินไทย 

สู่เมืองนำโกย่ำ มิเอะ เกียวโต โอซำก้ำ นำรำและโกเบ 
 
นาโกย่า ชมความงามของ ปราสาทอินุยามะ ปราสาทญี่ปุ่ นเก่าแก่ทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนให้

เป็น “สมบตัปิระจ าชาต”ิ 
มิเอะ ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมที ่นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอาท์เลต็, ชมเทศกาลประดบัไฟทีม่ี

ชื่อเสยีงตดิอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญี่ปุ่ นที ่สวนนาบานะโนะซาโตะ 
เกียวโต วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอนัเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 

7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 สาย, ชมความงามของ
สวนซากุระที ่ศาลเจ้าเฮยอ์นั 

โกเบ สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนทีย่าวทีสุ่ดในโลก, โกเบ พอรท์ ฮาเบอรแ์ลนด์ 
สถานทีท่่องเทีย่วรมิทะเลซึง่เป็นทีน่ิยมของชาวญีปุ่่ น 

นารา นมสัการพระพุทธรปูไดบุสส ึณ วดัโทไดจิ และใหอ้าหารกวางแสนเชื่อง  
โอซาก้า เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ย่านชินไซบาชิ และชอ้ปป้ิงปิดทา้ยที่ ห้างอิออน ซื้อของ

ฝากก่อนกลบัเมอืงไทย และอิสระเตม็วนัท่ีเมืองโอซาก้า 
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ก าหนดการเดินทาง วนัท่ี 12-17 เมษายน 2566 
 

วนัแรก               สนามบินสวุรรณภมิู  
 

21.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์
C สายการบินไทย มีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านใน
การเตรียมตวัเดินทางและผ่านขัน้ตอนการเชค็อิน  
 

วนัท่ีสอง             สนามบินชูบุ เซน็แทร ์>> นาโกย่า >> ปราสาทอินุยามะ >> มิเอะ >>  
                            นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอ้าทเ์ลท็ >> ชมเทศกาลประดบัไฟท่ีสวน 
                            นาบานะโนะซาโตะ 

00.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินชูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  
โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 

08.00 น.   เดินทางถึงสนามบินชูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น  หลงัจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรบักระเป๋าสมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถิน่เรว็กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า (Nagoya) 
เมอืงที่ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ น น าท่านชม 
ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) เป็น 1 ใน 12 
ปราสาทส าคัญของประเทศญี่ปุ่ นที่รอดพ้นจากภัย
สงครามและยังคงสภาพเดิมเอาไว้ได้จนถึงทุกวันนี้  
ปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนให้เป็น 
“สมบัติประจ าชาติ” ของประเทศญี่ปุ่ น ตัวปราสาทมี
ทัง้หมด 4 ชัน้ ภายในถูกออกแบบให้เป็นพพิธิภณัฑ์ที่
จดัแสดงขอ้มูลเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของปราสาท

แห่งนี้ อาวุธ ชุดเกราะ ภาพถ่ายและขา้วของเครื่องใชต้่างๆ ทีช่ ัน้บนสุดจะเป็นจุดชมววิ
ทีส่ามารถมองเหน็ตวัเมอืงและแม่น ้าคโิสะโดยรอบไดอ้ย่างสวยงาม 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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• น าท่านเดนิทางสู่ นากาชิม่า แจส๊ดรีม เอาท์
เลท็ เอาท์เลท็ มอลล์ขนาดใหญ่ ดว้ยพืน้ทีก่ว่า 39,300 
ตารางเมตร ที่นี่ได้รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชัน้น า
มากกว่า 240 รา้น และยงัมรีา้นอาหารญีปุ่่ นและสญัชาติ
อื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชิมเลือกช้อปกันตาม
อธัยาศยั 
• น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะ
ซาโตะ (Nabana No Sato) สวนดอกไม้ที่ได้รวบรวม
และท าการจดัแสดงดอกไม้หลากหลายสายพนัธุ์ทัง้ใน
และนอกประเทศญี่ปุ่ น โดยในแต่ละฤดูกาลกจ็ะท าการ
จดัแสดงดอกไม้ด้วยสายพนัธุ์ที่แตกต่างกนัออกไป  **
โดยในช่วงกลางเดอืน เม.ย. ถงึ ต้น พ.ค. นี้ ใหท้่านได้
เพลิดเพลินชมทุ่งดอกเนโมฟิล่า (Nemophila) หรือ 
ดอกเบบี้บลูอายส์ (Baby Blue Eyes) ดอกไม้ขนาด
เล็กสฟ้ีาอ่อน ที่มมีากกว่า 1 ล้านต้น กลมกลืนไปกับ
ท้องฟ้าและเปลี่ยนบรรยากาศของโลกใบนี้ให้สวยงาม

ราวกบัภาพวาด**  ** การออกดอกของดอกเนโมฟิล่าขึ้นอยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
***  แต่ทีพ่เิศษและแตกต่างจากสวนดอกไมอ้ื่นๆกค็อื ในช่วงปลายเดอืนตุลาคมไปจนถงึ
ปลายเดอืนพฤษภาคม จะมกีารจดังาน “เทศกาลประดบัไฟ (Winter Illumination)” 
ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ซึง่ในแต่ละปีจะมธีมีในการจดังานทีแ่ตกต่างกนัออกไป ท าใหส้วนดอกไม้
แห่งนี้ไดร้บัความนิยมจากชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก 

ค า่ อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Cypress Hotel Nagoya หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม            นาโกย่า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าเฮยอ์นั >> โอซาก้า 
                           >> ช้อปป้ิงย่านชินไซบาชิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

• น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต (Kyoto) เพื่อน าท่าน
ชม วดัคิโยมิสึ (Kiyomizu Temple) หรือ วดัน ้าใส ที่
เคยตดิรอบสุดทา้ยของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์
ของโลกยุคใหม่ วดัแห่งนี้เป็นวดัเก่าแก่ที่มอีายุมากกว่า 
1,200 ปี ตัง้อยู่บนเนินเขาฮกิาชยิาม่า  โดยมที่อนซุงวาง
เรียงซ้อนกันตามแนวนอนตัง้จากพื้นดินขึ้นมารองรับ
ระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสกัตวัเดียวในการ
ก่อสร้าง จากระเบียงวดัแห่งนี้ ท่านสามารถมองเห็นวิว

ทวิทศัน์ของตวัเมอืงเกยีวโตได้อย่างสวยงาม และเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสายอนัเกิดขึ้น
จากธรรมชาตทิีไ่หลลงมาจากบนยอดเขา จากนัน้ อสิระใหท้่านเลอืกซื้อของฝากและของที่
ระลกึกบัสนิค้าญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิขนมโมจ ิชาเขยีว ผกัดองญี่ปุ่ น ชุดยูกาตะ ชุดน ้าชา
เซรามคิ และของทีร่ะลกึอกีมากมายหลายชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

• น าท่านเดนิทางสู ่ศาลเจ้าเฮยอ์นั (Heian Shrine) ศาลเจา้ทีถู่กสรา้งขึน้เน่ืองในโอกาส
เฉลมิฉลองทีเ่มอืงเกยีวโตถูกสถาปนาเป็นเมอืงหลวงของประเทศญีปุ่่ นครบ 1,100 ปี 
เมื่อปี ค.ศ.1895 และเพือ่ระลกึถงึจกัรพรรดคิมัมุและจกัรพรรดโิคเมอ ิซึง่เป็นจกัรพรรดิ
ทีม่คีวามส าคญัต่อเมอืงเกยีวโตเป็นอย่างมาก ภายในบรเิวณศาลเจา้เฮยอ์นันัน้ ท่านจะ
ไดช้มตน้ซากุระมากกว่า 20 ชนิดทีผ่ลดิอกเบ่งบานอยู่เตม็สวนรายลอ้มไปดว้ย
บรรยากาศทีง่ดงามในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิ
หมำยเหต ุ*** กำรออกดอกของดอกซำกรุะขึ้นอยู่กบัสภำพภมิูอำกำศ 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า (Osaka) เขตเศรษฐกจิอนัดบัสองรองมาจากเมอืง
โตเกยีว ไดร้บัสมญานามว่า "เมอืงแห่งสายธาร" เนื่องจากเป็นเมอืงท่าขนสง่สนิคา้และ
วตัถุดบิทีส่ าคญัตัง้แต่อดตี ซึง่บรรดาพอ่คา้จากทัว่สารทศิทัง้ในญีปุ่่ นเองรวมไปถงึจนี
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และเกาหลตี่างหลัง่ไหลมาท าการคา้ขายทีน่ี่ จนท าใหเ้มอืงโอซากา้เป็นศูนยก์ลางทาง
การคา้และอุตสาหกรรมทีส่ าคญัของประเทศมาจนถงึปัจจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวม
ศลิปะการแสดงดัง้เดมิของญีปุ่่ น ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์ตรงทีส่ามารถผสานมรดกทาง
ประวตัศิาสตรอ์นัเก่าแก่ใหเ้ขา้กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ย่างกลมกลนื 

• น าท่านเดนิทางสู ่ย่านชินไซบาชิ 
(Shinsaibashi) แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัของเมอืงโอซากา้ 
มทีัง้รา้นคา้เก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิคา้แฟชัน่
ใหมล่่าสุด ขนมญีปุ่่ นแสนอร่อย เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหม่
ล่าสุด และตื่นตากบัวถิชีวีติของคนหนุ่มสาวชาวโอ
ซาก้าทีดู่จะสนุกสนานและมสีสีนัมากกว่าทางฝัง่
โตเกยีว รวมทัง้มรีา้นอาหารหลากหลายประเภท หรอื

จะเดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจุดเด่นของแต่ละรา้นคา้ เช่น ปยูกัษ์หน้าภตัตาคารขาปู
ยกัษ์ และสญัลกัษณ์เด่นของย่านน้ีคอื รปูเครื่องหมายการคา้ของกูลโิกะ ผลติภณัฑข์นม
ชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่นย่านเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึง่ท่านสามารถ
ลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอซาก้า ทัง้ทาโกะยาก ิโอโคโนมยิาก ิเป็นต้น 
นอกจากนี้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ และมชีื่อเสยีงอย่างหา้งไดมารู หรอืจะเป็นทาคาชิ
มาย่า ทีม่สีนิคา้มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อกีดว้ย 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Sarasa Hotel Shinsaibashi หรือระดบัเทียบเท่ำ 
 

วนัท่ีส่ี                โอซาก้า >> อิสระเตม็วนั หรือซ้ือทวัรเ์สริม ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ  ณ  ห้องอำหำรของโรงแรม  
***อสิระเตม็วนัใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการเดนิทางท่องเทีย่วในเมอืงโอ
ซาก้าตามอธัยาศยั หรอืเลอืกซื้อทวัรเ์สรมิ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ โดย
ไกด์บรกิารไปส่งและรบักลบัโรงแรมโดยรถไฟ ซึ่งต้องช าระเพิม่ท่าน
ละ 3,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าเดนิทางไปสวนสนุกของผู้เดนิทางและ
ไกด)์  
สวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน (Universal Studio Japan) 
ที่ทุ่มทุนสร้างอย่างมหาศาลบนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่ง
เป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตาตื่นใจกบัโรงถ่ายภาพยนตร์ ที่แบ่ง

ออกเป็นหลายๆโซน เช่น “Hollywood” ชมฉากจ าลองของมหานครนิวยอรค์ และเมอืง
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ซานฟรานซสิโก ใหท้่านไดส้นุกสนานตื่นเต้นไปกบัการต่อสูแ้ละการ
ไล่ล่าทีดุ่เดอืดเรา้ใจของ “Spider Man”, สนุกสนานหวาดเสยีวไปกบั
การล่องเรอืเผชญิฝงูปลาฉลามยกัษ์ที่จะโผล่ขึ้นมาล่าเหยื่อจากเรื่อง 
“Jaw”, ย้อนเวลากลบัไปในยุคดึกด าบรรพ์ พบกบัเหล่าไดโนเสาร์
นานาชนิดกบัฉากจ าลองเรื่อง “Jurassic Park”, ตื่นเต้นไปกบัการ
ไล่ล่าทีเ่ตม็ไปดว้ยเอฟเฟ็คระเบดิและกระสุนปืนในฉากเรื่อง “Water 
World”, หรอืจะเลอืกสนุกสนานที่ “Snoopy Studios” เพลดิเพลนิ
กบัไปเครื่องเล่นน่ารกัๆนานาชนิด และพบกบัสนู๊ปป้ีและเหล่าผอง
เพื่อนมากมาย, โซน Minions Park จากอนิเมชัน่ช่ือดงั ท่ีเหล่า
แก๊งคมิ์นเน่ียนจะมาป่วนทุกท่านให้ได้สนุกสนานเพลิดเพลินไป
กบัเมืองจ าลองภายในเรื่อง, สัมผัสโลกแห่งเวทมนต์ไปกับโซน 
“The Wizarding World of  Harry Potter” จากนิยายแฟนตาซี
ช่ือก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่จ าลองฉากต่างๆมาจากใน
นิยาย เช่น หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (Hogsmeade Village), ปราสาทฮอก
วอตส ์(Hogwarts castle) และรถไฟเหาะ (the Harry Potter and the 
Forbidden Journey ride) เป็นต้น และล่าสุดกบัการเปิดตวัอย่าง
เป็นทางการของโซนใหม่ “Super Nintendo World” ร่วมผจญ
ภยัไปกบัมาริโอ้และผองเพื่อน บุกตะลุยปราสาทเพื่อช่วยเจ้า
หญิงพีชจากวายร้ายคปุป้า  

เท่ียง-ค า่        อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงและค า่ตามอธัยาศยั   
น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม Sarasa Hotel Shinsaibashi หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัท่ีห้า            โอซาก้า >> โกเบ >> สะพานอาคาชิไคเคียว >> โกเบ พอรท์ ฮารเ์บอรแ์ลนด ์
                         >> นารา >> วดัโทไดจิ >> ช้อปป้ิงห้างอิออน มอลล ์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

• น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ (Kobe) เมอืงท่าพาณิชย์
หลกัของญีปุ่่ น ทีท่ าการคา้ขายกบัประเทศจนีและเกาหลี
มาตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่
ประเทศญี่ปุ่ นเปิดประเทศติดต่อกบัชาตติะวนัตกเมื่อปี
ค . ศ . 1868 น า ท่ า นชม  สะพานอาคาชิไคเ คียว 
(Akashikaikyo Bridge) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสะพานแขวน
ที่ยาวและแขง็แรงที่สุดในโลก เชื่อมระหว่างเมอืงโกเบ
และเกาะอาวาจิ เมื่อปีค.ศ.1995 เกิดแผ่นดินใหวครัง้
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ใหญ่ในโกเบขนาด 7.2 รกิเตอร์ บ้านเมอืงพงัพนิาศย่อยยบั แต่สะพานนี้กลบัไม่ได้รบั
ความเสยีหายเลยแมแ้ต่น้อย 

• อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่โกเบ พอรท์ ฮารเ์บอร์
แลนด ์(Kobe Port Harbourland) สถานที่พกัผ่อนรมิ
ทะเลยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่ น เป็นแหล่งรวมคา
เฟ่ แหล่งช้อปป้ิง และแหล่งรวมความบนัเทงิต่างๆ ให้
ท่านได้ถ่ายรูปกบัทวิทศัน์ที่งดงามของอ่าวโกเบ โดยมี
พพิธิภณัฑ์ทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สญัลกัษณ์
ของเมอืงโกเบเป็นฉากหลงั อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ที่
สรา้งดว้ยโมเสคหนัหน้าออกทะเล รวมถงึ โกเบชอ้ปป้ิง

มอลลแ์ละแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร โรงภาพยนตแ์ละอื่นๆอกีมากมาย 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

• น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนารา (Nara) เมอืง
หลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น ทีต่ ัง้ขึน้เมื่อปี ค.ศ.710 
น าท่านชม วดัโทไดจิ (Todaiji Temple) ร่วมกราบไหว ้
“หลวงพอ่โต” พระพุทธรปูสมัฤทธิอ์งคใ์หญ่ทีถู่กสรา้ง
ขึน้ตัง้แต่สมยัครสิศตวรรษที ่8 ตวัพระพุทธรปูองคน์ี้สงู 
16.2 เมตร หนกั 452 ตนั ซึ่งอาคารไมอ้นัเป็นที่
ประดษิฐานของหลวงพอ่โตนัน้ ไดร้บัการบนัทกึลงใน 
กนิเนสสบ์ุ๊คว่าเป็นวหิารไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก และถอืได้
ว่าวดัแห่งนี้เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมอืง
นารา นอกจากนี้ ภายในบรเิวณสวนทีอ่ยู่ดา้นหน้าของ
วดั ยงัมฝีงูกวางอาศยัอยู่อย่างอสิระเป็นจ านวนมาก ให้
ท่านไดเ้พลดิเพลนิและร่วมถ่ายรูปกบัเหล่ากวางทีม่อียู่
เป็นจ านวนมาก 
• น าท่านเดนิทางสู ่ห้างอิออน มอลล ์หา้งสรรพสนิคา้
ทีม่สีนิคา้หลากหลายรูปแบบใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ อาทเิช่น 
ของใชใ้นบา้น เครื่องแต่งตวั ของเล่น ซุปเปอรม์ารเ์กต็ 

และรา้นอาหาร ก่อนเดนิทางกลบั 
ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม Hotel Sun Plus Yutaka หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีหก                โอซาก้า >> สนามบินคนัไซ >> สนามบินสวุรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินคนัไซ เมอืงโอซาก้า เพื่อท าการเชค็อนิ 
11.45 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เที่ยวบินที่ TG623 
15.35 น. เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 
 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง วนัท่ี 12-17 เมษำยน 2566 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร์ ค่าตัว๋เครื่องบิน** 
***ราคาค่าทวัรไ์ม่รวม ค่าทิปหวัหน้าทวัรแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท 

โดยจะเรียกเกบ็พร้อมกบัค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ*** 
**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิม 
ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั** 

 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เครื่องบิน รำคำไมร่วมตัว๋เครือ่งบิน 

ผู้ใหญ่รำคำท่ำนละ 62,995.- 25,995.- 

เดก็ (เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 56,995.- 23,995.- 

เดก็ (ไม่เสริมเตียง) พกักบัผู้ใหญ่ 50,559.- 21,559.- 

ส ำหรบัท่ำนท่ีต้องกำรพกัเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 8,995.- 8,995.- 
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หมายเหตุ 

1. อัตราค่าเดินทางนี้จะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางมีจำนวนไม่ครบตาม
จำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา 

2. การผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้
รับการอนุญาติให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ  

3. หากผู้เดินทางมีการใช้ตั๋วเดินทางภายในประเทศจากจังหวัดที่พักมายังสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนซื้อตั๋วเดินทางภายในประเทศ เพื่อเช็คสถานะของทัวร์ว่าออกเดินทางได้หรือไม่  และตรวจเช็ค
น้ำหนักสัมภาระของสายการบินภายในประเทศที่ท่านใช้ เนื่องจากการกำหนดน้ำหนักสัมภาระของสายการบิน
ภายในประเทศจะน้อยกว่าสายการบินระหว่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละสายการบิน ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

4. หากผู้เดินทางปฏิเสธการรับบริการจากทางบริษัทขณะเดินทาง อาทิ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวหรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินค่าบริการในส่วนนั้นให้ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทางกรุงเทพฯ-นาโกย่า-คันไซ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน 
3. ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า  

**ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าพักในห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจะจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยว หรือบาง
โรงแรมจะจัดให้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง 
**ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดห้องพัก
ให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิ้ล และเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมเฉพาะในส่วนนี้  

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ  
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ทั้งนี้เป็นไป

ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน  (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจาก
อุบัติเหตุ อาท ิค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หาก
สนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 
**เดก็อายตุ่ำกวา่ 1 ปีและผู้ใหญอ่ายุ 75 ปีขึน้ไป จะไดร้บัความคุม้ครองประกนัอบุตัิเหตเุพยีงครึง่เดยีว** 

7. ค่าภาษีน้ำมันเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ณ วันที ่15 ธนัวาคม 2565 หากมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ ท่านจะต้องทำการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสาย
การบิน 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตท่ีกลับ
เข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด 
4. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพ่ิมเติม อาท ิ 

ประกันสุขภาพ, ประกันภัยธรรมชาติรุนแรง, ประกันทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็น
ต้น 

5. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว (ในกรณีที่ทางญี่ปุ่นยกเลิกการอนุมัติฟรีวีซ่าให้กับ
นักท่องเที่ยวไทย) 

6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้บริการน้ำดื่มระหว่างทัวร์) 
7. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

เงือ่นไขการชำระเงนิ  
 

1. กรณุาชำระคา่มดัจำทา่นละ 20,000 บาท (โดยเรยีกเกบ็ทันทหีลงัจากการจองทวัร์) 
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดอย่างน้อย 30 วันก่อนวันเดินทาง 
3. กรณีทำการจองทัวร์ก่อนวันเดินทาง 30 วันหรือน้อยกว่า กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 
4. กรณีจองทัวร์แบบเหมากรุ๊ป  ไม่สามารถใช้เงื่อนไขการชำระเงินแบบการจองทัวร์แบบปกติได้  

การยกเลกิ  

1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่ามัดจำให้กับผู้เดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่า
ทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาท ิค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, 
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์หรือวันหยุดยาว

ตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มีการคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุก
กรณี 

5. กรณีทำการตัดกรุ๊ปสายการบินไทย ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ในทุกกรณี 
และหากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าตั๋วและค่า
ทัวร์ทุกกรณี 
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หมายเหต ุ

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง 
โรคระบาด และสายการบินฯลฯ โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด 

2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย 
รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือ
บางส่วน  นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 

3. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อันเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถออก
เดินทางตามที่กำหนดได้ ทางบริษัทจะสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ก็ต่อเมื่อทางสายการบินและโรงแรมที่พัก
ได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น 

4. ในกรณีที่เกิดปัญหาทางการเมือง โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ  อันเป็นเหตุ
ทำให้การเดินทางไม่สามารถเป็นไปตามกำหนดการได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจนกว่าจะได้รับการ
ยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากทางสายการบิน และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากรายการทัวร์  อาท ิค่าโรงแรม ค่ารถรับส่งไปสนามบิน ค่าอาหาร ฯลฯ 

5. หลังจากทีท่่านได้ทำการจองทวัรแ์ละชำระคา่มัดจำเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในข้อตกลง
และเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางบริษัทได้ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ทุกประการ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และ
อื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์  

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากเจ้าหน้าที่เช็คอิน
ที่สนามบิน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับ
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากทางสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์  ซึ่งจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่ทางสายการบินกำหนด รวมถึงไม่
รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

10. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำ
สิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร
ท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/
ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบอง
ไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุ
แหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัด
จากจุดหมุน, เครื ่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที ่มีคมหรือปลายแปลม , ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
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อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, 
กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัย
คุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  (ตามประกาศราช
กิจจานุเบกษาวันที ่26 มี.ค.2563)   

11. ท่านที่มีอาการแพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ , รวมถึงท่านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทาง
บริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ 
ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

12. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่า
มาตรฐานได้ ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายของน้ำหนักส่วนท่ีเกินน้ี 

13. ในประเทศต่างๆ มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่  บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีข้อกำหนดที่
ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

14. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 
ชั ่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง  เนื ่องจากการ
เดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

15. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าว
ตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง
ออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้
ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้  หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้นๆ ตามเงื ่อนไขราคาที่ได้รับจากทางบริษัท 
supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานที ่ดังกล่าวได้  ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื ่องจากได้ชำระค่า 
Reservation Fee ไปแล้ว  
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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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