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NT164
ทวัรญ์ปีุ่ น โอซากา้ เกยีวโต ทาคายามา่ 7 วัน 5 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น , 7 วัน 5 คนื ,

Osaka Castle Hotel  , Econo Higashi Kanazawa  , Washigatake Kogen Hotel  , Shirakawago View Hotel

เมอืงนาโกยา่ - โอสคุนันอน - ช็อปปิงยา่นซาคาเอะ - เมอืงกฟิ ุ- กระเชา้คงิคะซงั - ปราสาทกฟิุ
ทาคายามา่ - สะพานคปัปะ - ถนนคามซินัโนะมาช ิ- ยา่นคามโิคช ิ- ชริาคาวาโกะ - ศาลเจา้เฮอนั
สวนโครกัขุเอ็น - โรงน้าํชาฮงิาชชิายะ - ยา่นโทจนิโบ - มติซุย เอาทเ์ล็ท - พธิชีงแบบญปีุ่ น 

วดัคโิยมสิ ุ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ- พพิธิภณัฑส์าเก - โกเบ โฮเวอร ์แลนด ์- ออีอน มอลล ์คานาซาวา่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

21.00 น.
คณะพรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู2-3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ การบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอนิรับบัตรโดยสาร (แนะนําใหโ้หลดของทไีม่จําเป็นลงใตท้อ้งเครือง)

**หมายเหต*ุ*
เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูนึเครืองกอ่นเวลาเครืองออก 30 นาที



วนัท ี2
กรุงเทพ - เมอืงนาโกยา่ - โอสคุนันอน - ช็อปปิงยา่นซาคาเอะ - เมอืงกฟิ ุ- กระเชา้คงิคะซงั - ปราสาทกฟิุ

00.05 น.
บนิลัดฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ โดย สายการบนิ การบนิไทย เทยีวบนิท ีTG644 (มอีาหารบรกิารบนเครือง)

08.00 น.
เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตนิาโกยา่ ชูบุ เมอืงนาโกยา่ เป็นเมอืงใหญ่ทสีดุใน “ภมูภิาคชบู”ุ ซงึอยู่ตรงกลางของประเทศญปีุ่ น
บรเิวณรอบๆนาโกย่ามแีหลง่ผลติสนิคา้การเกษตร ปศสุตัว ์และประมงทมีชีอืเสยีงของญปีุ่ น อกีทังยังเป็นเมอืงอุตสาหกรรม
โดยมฐีานการผลติรถยนต,์ ยานอวกาศ, เครืองจักร, เซรามกิ ฯลฯ นอกจากนียังมแีหลง่ทอ่งเทยีวทมีเีสน่หด์งึดดูใจใหท้า่นมาเทยีวชมไดอ้ย่างจใุจ 

นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทญีปีุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชวัโมง
กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญปีุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนือสตัว ์พชื ผัก
ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับและจับ*** 

นําทา่นสู ่วดัโอสคึนันอน ตังอยู่ใจกลางเมอืงนาโกย่า สรา้งขนึใกลก้ับเมอืงฮาชมิะในปี 1333 และไดย้า้ยไปยังตําแหน่งปัจจบัุนในปี 1612
เมอืโชกนุโทคกุาวะ อเิอยาสสึรา้งปราสาทนาโกย่าเป็นสถานทศัีกดสิทิธนีิมเีทวรูปไมคั้นนอน
เทพธดิาแหง่ความเมตตากรุณาในศาสนาพทุธประดษิฐานในหอ้งสกัการะหลัก ซงึแกะสลักโดยนักบญุในพระพทุธศาสนา ทา่นโกโบ ไดชิ
อาคารปัจจบัุนกอ่สรา้งขนึใหม่เมอืปี 1970 เสาและคานสแีดงสดใสทําใหมั้นเป็นโครงสรา้งทน่ีาตนืเตน้ทสีดุและถ่ายรูปสวยทสีดุในย่านนี
ภายในวัดมหีอ้งสมุดซงึรวบรวมคัมภรีโ์บราณในภาษาญปีุ่ นและภาษาจนีมากกวา่ 15,000 เลม่
ซงึหลายๆเลม่ในจํานวนนีไดข้นึทะเบยีนเป็นสมบัตขิองชาตหิรือทรัพยส์นิทางวัฒนธรรมทสํีาคัญ

จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงยา่นโอส ุ(Osu Shopping Arcade) ของเมอืงนาโงย่า มอีายุประมาณ 400 กวา่ปี
เป็นถนนการคา้ทมีชีอืเสยีงและไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวเป็นอย่างมาก ดว้ยมนตเ์สน่หข์องบรรยากาศย่านชนชนัแรงงานแบบดังเดมิ
แมว้า่ย่านชอปปิงโอสจุะมพีนืทไีม่มากนักแตก็่มรีา้นคา้นอ้ยใหญ่มากมายกวา่ 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทางยาว 1.7 กโิลเมตร
ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้ทันสมัยไม่วา่จะเป็นน ้าํหอม, เสอืผา้, เครืองสําอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีหอ้ดังและทสํีาคัญคอืราคาถูกมาก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!!! บุฟเฟ่ตปิ์งยา่งสไตลญ์ปีุ่ นยากนิคิุ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางไปยัง เมอืงกฟิ ุ(Gifu) เป็นเมอืงทมีสีถานททีอ่งเทยีวทางธรรมชาตแิละววิทวิทัศนท์สีวยงาม
จังหวัดกฟิมุชีอืเสยีงในดา้นของสถานทตัีง ไดรั้บสมญานามวา่ “Japanese Alps” ดว้ยเหตผุลนีทนีีจงึเป็นทนียิมในการปีนเขา
และเป็นสถานทเีลน่สกยีอดนยิมในฤดหูนาว นอกจากนียังมชีอืเสยีงดา้นออนเซ็นอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นขนึ กระเชา้คนิคะซงั (Kinkazan Ropeway) เป็นกระเชา้ทจีะพาขนึสูย่อดเขาคนิคะ (Mount Kinka) ใชเ้วลาเพยีง 3 นาที
โดยระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามของแม่น ้าํนะกะระ (Nagara) และเมอืงกฟิ ุไดร้อบทศิทางแบบ 360 องศา นอกจากนียังมรีา้นอาหาร
รา้นขายของฝากใหบ้รกิาร 

นําทา่นชม ปราสาทกฟิ ุ(Gifu Castle) เดมิชอืปราสาท อนิะบะยะมะ สรา้งโดยทา่นนไิคโด (Nikaido) ใน ค.ศ. 1744
ปราสาทแหง่นีไดถู้กเผาทําลาย และไดม้กีารบรูณะอาคารหอคอยหลักขนึใหม่ในปี ค.ศ. 1956 ปัจจบัุนดา้นนอกเป็นปราสาทสขีาว มทัีงหมด 4 ชนั
ดา้นในปราสาทจัดแสดงอาวธุ เสอืเกราะ และอุปกรณ์ตา่ง  ๆจดุเดน่ปราสาทแหง่นีคอื การทตัีงอยู่บนยอดเขาทมีคีวามสงูจากระดับน ้าํทะเลถงึ 329
เมตร และจะสวยทสีดุในชว่งฤดใูบไมร้่วง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Shirakawago View Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ทาคายามา่ - สะพานคปัปะ - ถนนคามซินัโนะมาช ิ- ยา่นคามโิคช ิ- ชริาคาวาโกะ - ออีอน มอลล ์คานาซาวา่

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่ (Takayama)
เป็นเมอืงทมีกีารผสมผสานระหวา่งเกยีวโตกับขนมธรรมเนียมประเพณียุคเอโดะเขา้ดว้ยกัน
ตังอยู่บรเิวณทโีอบลอ้มไปดว้ยภเูขานอ้ยใหญ่ในจังหวัดกฟิ ุดํารงไวซ้งึบรรยากาศและขนมธรรมเนียบประเพณีแบบเมอืงเกา่แกไ่วไ้ดเ้ป็นอย่างด ี

นําทา่นเทยีวเชมย่านเมอืงเกา่ ถนนคามซินัโนะมาช ิหรือ ซนัมาชซูิจ ิหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอโดะ เมอืงเกา่เล็กๆทมีหีลายชอื
หลายคนสงสยัวา่ตกลงชอือะไร ซนัมาชซิจู ิกับ Little Kyoto มันใชท่เีดยีวกันหรือเปลา่จรงิ  ๆแลว้ก็เป็นย่านหนงึในทาคายาม่า
ทไีดรั้บฉายาลติเตลิเกยีวโต ซงึมเีมอืงอนื  ๆในญปีุ่ นทไีดรั้บฉายานีเหมอืนกัน แตถ่า้พดูถงึลติเตลิเกยีวโตในทาคายาม่า ก็ตอ้งทซีนัมาชซิจู ิ

นําทา่นชม สะพานคปัปะ (Kappa Bridge) บนระดับความสงู 1,500 เมตร สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเทอืกเขาโฮทะกะ (Hotaka)
และยอดเขายะเคะ (Yakedake) ไดด้ว้ยตาเปลา่และยังเพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่ ถ่ายรูปไปกับธรรมชาตทิสีวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) เมอืงนีถอืเป็นเมอืงทมีคีวามสวยงามและคลาสกิมากแหง่หนงึในญปีุ่ น
ทเีมอืงนีมหีมู่บา้นโบราณทยัีงคงเอกลักษณ์จากอดตีเอาไวม้ายาวนานจนถงึปัจจบัุน
เอกลักษณ์ของหมู่บา้นททํีาใหนั้กทอ่งเทยีวตา่งก็หลงใหลและใฝ่ฝันอยากมาชมกันก็คอื หลังคาทมีคีวามชนัถงึ 60
องศาทตัีงเรียงรายอยู่ภายในหมู่บา้น และบา้นทกุหลังยังมคีนอาศัยอยู่จรงิ  ๆและบรรยากาศของหมู่บา้นแหง่นีก็ดสูวยในทกุฤดู
โดยเฉพาะฤดหูนาวทมีหีมิะปกคมุ

จากนันนําทา่นชอิปปิงท ีออิอน มอลล ์คานาซาวา่ หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืของฝาก ของทรีะลกึกัน อาท ิขนมโมจิ
เบนโตะผลไม ้และขนมขนึชอืของญปีุ่ น อย่างคทิแคท สามารถหาซอืไดท้นีีเชน่กัน

ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
Washigatake Kogen Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สวนโครกัขเุอ็น - โรงน้าํชาฮงิาชชิายะ - ยา่นโทจนิโบ - มติซุย เอาทเ์ล็ท

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม สวนไคระคเุอ็น (Kairakuen) สรา้งขนึในปี 1841 โดยโทคงุะวะ นารอิาก ิ(Tokugawa Nariaki) ไดเมยีวปกครองเมอืงในขณะนัน
สวนญปีุ่ นแหง่นีสรา้งขนึเพอืเปิดเป็นสวนสาธารณะใหช้าวบา้นทัวไปเขา้ชมได ้ตามความหมายของชอืสวนทแีปลวา่
“สวนททีกุคนมาเพลดิเพลนิดว้ยกัน” เปิดใหเ้ขา้ชมไดต้ลอดทังปี และภายในสวนไคระคเุอ็น นียังมดีงกอไผ,่ ป่าตน้ซดีาร ์และตกึโคบนุเท
ตกึไมส้ไตลญ์ปีุ่ นทเีปิดใหนั้กทอ่งเทยีวเขา้ชมภายในอาคาร นอกจากนีแลว้สวนแหง่นียังตดิอันดับ 1 ใน 3 ของสวนทมีทีวิทัศนส์วยทสีดุในญปีุ่ น

นําทา่นเดนิทางสู ่ยา่นโรงน้าํชาฮงิาชชิายะ (Higashi Chaya District)
เป็นเขตรา้นน ้าํชาเกา่สมัยโบราณมอีาคารเกา่แกเ่รียงรายมอีายุไม่นอ้ยกวา่ 180 ปี ในเขตรา้นน ้าํยาฮงิะชชิายะ
เป็นเขตน ้าํชาทใีหญ่ทสีดุในบรรดาทัง 3 เขต ในสมัยเอโดะ ไดรั้บความนยิมในฐานะเขตบันเทงิ สามารถชมการแสดงโชวข์องเกอชิาไดใ้นย่านนี
ปัจจบัุนยังสามารถชมการแสดงของเหลา่เกอชิา ทจํีาลองมาจากเหตกุารณ์ในสมัยเอโดะ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม หนา้ผาโทจนิโบ (TOJINBO) เป็นหนา้ผาหนิแกรนติสงู 20 เมตร และยาวกวา่ 1 กโิลเมตร
เกดิจากน ้าํทะเลกัดเซาะจนมรีูปร่างแตกตา่งกัน ถอืเป็นหนิแอนดไีซตท์มีสีว่นผสมของแร่ไพรอกซนีขนาดใหญ่ ซงึมเีพยีงทนีีทเีดยีวเทา่นันในญปีุ่ น
จงึทําใหท้นีีมชีอืเสยีงทางดา้นธรณีวทิยาเป็นอย่างมาก รวมถงึเป็นจดุชมววิทสีวยทสีดุอกีดว้ย
จนไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาตแิหง่ชาต ิ

จากนันนําทา่นชอ้ปปิง มติซุย เอา้ทเ์ลต พารค์ (Mitsui outlet park ryuo) เอา้ทเ์ลตขขนาดใหญ่ ภายในหา้งมรีา้นคา้แบรนดต์า่งๆกวา่ 128
รา้น รวมถงึรา้นคา้ปลอดภาษี ศนูยอ์าหารขนาดใหญ่และเครืองดมื



ค่าํ
***อสิระรบัประทานอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั***

ทพีกั
Econo Higashi Kanazawa ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เกยีวโต - ศาลเจา้เฮอนั - พธิชีงแบบญปีุ่ น - วดัคโิยมสิ ุ- ศาลเจา้ฟชูมิอินิาริ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต เมอืงหลวงเกา่แกข่องประเทศญปีุ่ นในอดตี ตังอยู่ในภมูภิาคตะวันตกหรือ “คันไซ” บนเกาะฮนช ูเมอืงเกยีวโต
มเีอกลักษณ์โดดเดน่ดว้ยบา้นเมอืงแบบเกา่ ในชว่งสงครามโลกครังทสีอง เกยีวโตไดรั้บการยกเวน้จากการถูกทําลายลา้งครังใหญ่
ไม่เพยีงแตรั่กษาแหลง่ทอ่งเทยีวอันงดงามไวเ้ทา่นัน แตยั่งรักษาสถานทอัีนศักดสิทิธขิองยุคสมัยจักรวรรดิ
แมว้า่ปัจจบัุนญปีุ่ นมกีารพัฒนาและทันสมัยถงึขดีสดุ แตค่วามเกา่แกข่องเกยีวโตยังคงมเีสน่หน่์าหลงใหลแบบญปีุ่ น 

นําทา่นไปยัง ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) ถูกสรา้งขนึเนืองในโอกาสครบรอบ 1100 ปีของการยา้ยเมอืงหลวงมาทเีกยีวโต เมอืปี 1895
และมอีาคารหลักของศาลเจา้เฮอันเทถีูกบรูณะขนึใหม่ใหค้งความสมบรูณ์ของเมอืงเกยีวโต
ศาลเจา้แหง่นีนันถูกสรา้งขนึเพอืใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุ (Emperor Kammu) และจักรพรรดโิคเมอ ิ(Emperor Komei)
ผูท้มีคีวามสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนืองจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 

จากนันนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์ พธิชีงแบบญปีุ่ น ใหท้า่นไดท้ดลองชงชาดว้ยตัวทา่นเอง
ซงึเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญปีุ่ นวา่ดว้ยการใชเ้วลาอย่างสนุทรีย ์ดว้ยการดมืและการชงชาผงสเีขยีวหรือมัทชา นับตังแตป่ระมาณศตวรรษท ี14
ตน้ฉบับของพธิชีงชาและอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ราคาถูกตามอัธยาศัย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัคโิยะมซุิ หรือ วดัน้าํใส นับเป็นวัดทมีชีอืเสยีงทสีดุแหง่หนงึของญปีุ่ น เนืองจากมสีถาปัตยกรรมโบราณทงีดงาม
ซงึทมีาของชอืวัดน ้าํใส มาจากวัดแหง่นีนันไดถู้กสรา้งขนึปี 780 แลว้ไดม้นี ้าํทเีกดิขนึเองตามธรรมชาตจิากน ้าํตกโอโตวะ ไหลผา่นตัววัด
ไฮไลทก์ารทอ่งเทยีวของทนีี คอื อาคารไมข้นาดใหญ่ทถีูกสรา้งขนึมาโดยไม่มกีารใชต้ะป ูถอืวา่เป็นภมูปัิญญาของคนโบราณ
แลว้นําทา่นกราบขอพรพระเพอืความเป็นสริมิงคลในวหิาร และดมืน ้าํศักดสิทิธทิ ี“น ้าํ 3 สาย”
ทเีชอืกันวา่ถา้ดมืแลว้จะเกดิความเป็นสริมิงคลในดา้นความร่ํารวย, ความมชีอืเสยีง, มสีขุภาพดี

นําทา่นชม ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิคนไทยชอบเรียกกันวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้ชนิโต ทมีคีวามสําคัญแหง่หนงึของเมอืงเกยีวโต
มชีอืเสยีงโดง่ดังจากประตโูทรอิ ิหรือเสาประตสูแีดงทเีรียงตัวกันขา้งหลังศาลเจา้จํานวนหลายหมนืตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้วทังภเูขาอนิาริ
ทผีูค้นเชอืกันวา่เป็นภเูขาศักดสิทิธ ์โดยเทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบรูณ์ การเก็บเกยีวขา้ว รวมไปถงึพชืผลไร่นาตา่งๆ
และมักจะมจีงิจอกเป็นสตัวค์ูก่าย จงึไม่น่าแปลกใจเทา่ไหร่ทจีะเห็นรูปปันจงิจอกอยู่จํานวนมากภายในศาลเจา้นันเอง
วา่กันวา่ศาลเจา้แหง่นีมคีวามเกา่แกม่ากถูกสรา้งขนึตังแตก่อ่นสรา้งเมอืงเกยีวโต คาดกันวา่จะเป็นชว่งประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พันปีมาแลว้

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุกบีุฟเฟ่ตส์ไตลญ์ปีุ่ น

ทพีกั
Osaka Castle Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
อสิระเต็มวนั ณ เมอืงโอซากา้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นอสิระกจิกรรมตามอัธยาศัย หรือ สามารถซอืแพ็คเกจ Universal Studio Osaka ไดเ้ชน่กัน ไมม่รีถบสั ไกด ์บรกิาร
สามารถสอบถามเสน้ทางไดท้หีวัหนา้ทวัร ์



ขอ้มูลการเดนิทางในเมอืงโอซากา้เบอืงตน้ 
1. รถไฟ ในเมอืงโอซากา้ จะแบง่รถไฟออกเป็น 3 ชนดิ
1.1 รถไฟ JR ในโอซากา้มรีถไฟ JR วงิครอบคลมุสถานทสํีาคัญตา่ง  ๆรอบเมอืง หรือสามารถใชเ้ดนิทางไปยังเมอืงใกลเ่คยีงไดเ้ชชน่กัน
1.2. รถไฟ Subway จะมเีสน้ทางวงิเป็นวงกลมรอบเมอืงโอซากา้
1.3. รถไฟอนื  ๆเนน้การใหบ้รกิารในเสน้ทางพเิศษเป็นหลัก เชน่ บรกิารขนสง่จากสนามบนิเขา้มายังใจกลางเมอืง
2. OSAKA SKY VISTA เป็นรถบัสสําหรับเทยีวชมเมอืง เป็นแบบ 2 ชนัและเปิดหลังคาไว ้สามารถชมเมอืงโอซากา้ได ้360° มไีกดภ์าษาอังกฤษ
ภาษาจนี และภาษาเกาหลคีอยบรกิาร โดยมคีา่บรกิาร 1,500 เยน

เทยีง-ค่าํ
***อสิระอาหารกลางวนัและอาหารค่าํ เพอืใหท้า่นอสิระทอ่งเทยีวไดอ้ยา่งเต็มท*ี**

ทพีกั
Osaka Castle Hotel ระดับ 3* ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
พพิธิภณัฑส์าเก - โกเบ โฮเวอร ์แลนด ์- สนามบนิโอซากา้คนัไซ - กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

เชา้
นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์าเก (Hakutsuru Sake Museum) ฮาคสุรึุเป็นหนงึในแบรนดส์าเกทมีชีอืเสยีงของประเทศญปีุ่ นทอียู่ในเมอืงโกเบ
ซงึไดป้รับปรุงจากโรงสาเกทใีชจ้นถงึประมาณกลางปีค.ศ. 1965 หรือสมัยโชวะท ี40 แลว้มาเปิดใหม่ใหเ้ป็นพพิธิภัณฑส์าเก
ทนีียังคงเก็บรักษากระบวนการผลติแบบดังเดมิเอาไว ้และเพอืใหผู้ม้าเยียมชมเขา้ใจวธิกีารทําสาเกไดง้า่ยขนึ
ทางพพิธิภัณฑไ์ดนํ้าหุน่มาวางตามขันตอนตา่ง  ๆจนถงึขันตอนสดุทา้ยทสํีาเร็จออกมาเป็นสาเก

นําทา่นเดนิทางไปยัง ยา่นโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์(Kobe Harborland) เป็นพนืทชีอ้ปปิงและแหลง่บันเทงิรมิทะเลบรเิวณทา่เรือโกเบ
มทัีงรา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นคา้ และสวนสนุก ซงึเป็นสถานทไีฮไลทข์องโกเบเลยก็วา่ได ้
เพราะทนีีนอกจากจะมวีวิสวยตดิทะเลแลว้ยังถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงโกเบอกีดว้ย

เทยีง
***อสิระรบัประทานอาหารวนัตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการช็อปปิง***

สมควรแกเ่วลา นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ

17.35 น.
ออกเดนิทางบนิลัดฟ้ากลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดย สายการบนิ การบนิไทย (TG) เทยีวบนิท ีTG673 (มอีาหารบรกิาร บนเครือง)

21.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพ โดยสวัสดภิาพและประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี26 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:31 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัดเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30 กก.ตอ่ท่าน

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกผ์ูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัชวีติกรณอีบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณอีบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ท่านละ
200,000 บาท (ตามเงอืนไขกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย,คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาตคิา่ทําใบอนญุาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิ(Re-Entry) หรอื คนตา่งดา้ว
(เป็นหนา้ทขีองผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศพัท ,์ คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษนอกรายการ คา่ซกัรดี,
คา่โทรศพัทท์างไกล, คา่อนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ปรบั สาํหรบัน ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากททีางสายการบนิกาํหนดไว ้30 กก.

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 2,500 บาท /ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (ชําระทสีนามบนิในวันเดนิทาง)

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาทําการจองกอ่นการเดนิทาง อยา่งนอ้ย 45 วันทําการหรอืกอ่นหนา้นัน โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายชอืและหนา้หนังสอืเดนิทางเพอืยันการจองทนัีง
พรอ้มชําระมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื บรษัิทฯจะขอเกบ็คา่ทัวรท์ังหมด 15 วันกอ่นการเดนิทาง มเิช่นนันบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางของท่าน
และการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นตามคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขการใหบ้รกิารทไีดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนทีังหมดนแีลว้

เงอืนไขการยกเลกิ

• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด โดยจะหกัคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่นคา่ธรรมเนยีมวซีา่
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจําทัวร ์100%

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเกบ็คา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร ์ตอ่ท่าน

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• โปรแกรมทัวรน์จีะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีํานวนผูเ้ดนิทางขนัต่าํ 34 ท่านรวมในคณะตามทกีาํหนดไวเ้ท่านัน
หากมจีํานวนผูเ้ดนิทางรวมแลว้นอ้ยกวา่ทกีาํหนดไว ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิหรอืปรบัเปลยีนกาํหนดการเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน
ตอ้งเพมิเงนิท่านละ 3,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 2,000 บาท , กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 20-24 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,500 บาท ,
กรณทีมีผีูเ้ดนิทาง 25-31 ท่านตอ้งเพมิเงนิท่านละ 1,000 บาท

• ในกรณทีทีางประเทศญปีุ่ นระงับการอนมุตัวิซีา่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิในกรณตีอ้งทําเรอืงยนืขอวซีา่

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาและเงอืนไขตา่งๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทังนใีหข้นึอยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทฯ เท่านัน
อกีทังขอ้สรปุและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษัิทฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยตุสินิสดุสมบูรณ์

• บรษัิทฯ และตวัแทนของบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายการทัวรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จํากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา
ณ วันทเีดนิทางจรงิ ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืและคาํนงึถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นสาํคญั

• รายการทัวรน์เีป็นการท่องเทยีวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จัดทําและดาํเนนิการโดยบรษัิทคูค่า้ (Partner)

• อตัราคา่บรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลยีน และราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนราคาคา่บรกิารในกรณทีมีกีารขนึราคาคา่ตวัเครอืงบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนั
หรอืมกีารประกาศลดคา่เงนิบาท หรอือตัราแลกเปลยีนไดป้รบัขนึในช่วงใกลว้ันทคีณะจะเดนิทาง

• ในระหวา่งการท่องเทยีวน ีหากท่านไมใ่ชบ้รกิารใดๆ ไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่น ถอืวา่ท่านสละสทิธไิมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่บรกิารได ้

• หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทัวร ์ตวัเครอืงบนิขากลบัซงึยังไมไ่ดใ้ช  ้ไมส่ามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

• คา่บรกิารทที่านชําระกบัทางบรษัิทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษัิทฯ ไดช้ําระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาดเช่นกนั
ดงันันหากท่านมเีหตอุนัใดททีําใหท้่านไมไ่ดท้่องเทยีวพรอ้มคณะตามรายการทรีะบุไว ้ท่านจะขอคนืคา่บรกิารไมไ่ด ้

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• 1มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• บรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวัตถปุระสงคแ์อบแฝงอนืๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี
การคา้มนษุย ์การขนสง่สนิคา้หนภีาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การกอ่การรา้ย และ อนื ๆ ทเีขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศลีธรรมอนัดี
บรษัิทฯ มไิดม้สีว่นรูเ้ห็น เกยีวขอ้ง หรอื มสีว่นตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทําดงักลา่วทังสนิ

• หากผูเ้ดนิทางถกูเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนันๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซงึอยูน่อกเหนอือาํนาจ
และความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคนืเงนิทังหมดทุกกรณี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผดิชอบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกซอืสนิคา้ตา่ง ๆ ในระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวดว้ยตวัท่านเอง บรษัิทฯ
จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทผีูเ้ดนิทางไดซ้อืระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีวนี

• ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบตอ่การจัดเกบ็ และ ดแูลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ อยา่งระมดัระวัง บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ หากเกดิการสญูหายของ
ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมคีา่ตา่งๆ ระหวา่งการเดนิทางท่องเทยีว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การสญูหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหวา่งการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษัิทขนสง่ โรงแรม หรอื
การโจรกรรม แตจ่ะทําหนา้ทเีป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งคา่ชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การจลาจล
การปฏวิัต ิรฐัประหาร ทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย
การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ตอ่การไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทเีกยีวขอ้งกบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ
ฤดกูาล ทัศนยีภาพ วัฒนธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทเีดนิทางไป

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายในประเทศ เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่วแลว้

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิเตมิ ในกรณทีผีูเ้ดนิทาง เป็นชาวตา่งชาต,ิ พระสงฆ ์หรอืนักบวช จะตอ้งเพมิจากราคาคา่ทัวรป์กตอิกี 2,000
บาทตอ่ท่าน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้
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