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SPRING IN OSAKA NAGOYA SHIRAKAWAGO 
จุดเด่น 

 

 เยีย่มชม ปราสาทนาโกยา่ ปราสาทประจ าเมอืง 

 ชม หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

 ชมหมูบ่า้นเกา่สมัยเอโดะ Little Kyoto ซนัมาช ิซูจ ิ

 วดัโอสคุนันอน  ศาลเจา้บชุาเจา้แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

 ชมพพิธิภัณฑก์ารศกึษาแบบใหม ่พพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา SCMAGLEY AND Railway Park  

 ชม สวนป่าไผ ่ธรรมชาตงิดงามที ่อาราชยิามา 

 วดัคโิยมติส ึหรอื วดัน า้ใส  มรดกโลกขององคก์รยเูนสโก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
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 ถา่ยรูปความงามของ ปราสาทโอซากา้ 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ ในแหลง่ชอ้ปป้ิงย่านดงั โอส,ุ ซาคาเอะ, ออิอน มอลล ์
 

ชื่อโปรแกรม SPRING IN OSAKA NAGOYA SHIRAKAWAGO   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 

 
 
 
วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอืเทยีบเทา่ 

1 สมทุรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู)ิ (วนัเช็คอนิ)  
TG 644 BKK-NGO 00:05-07:30+1 

- / - / -  

2 ปราสาทนาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - 

ทาคายามา ซนัมาชซิจู ิ

- / L / D Hida Plaza or SML 

3 ศาลเจา้โอสแึคนอน - ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ- พพิธิภัณฑร์ถไฟนาโกยา 

(ชนิกงัเซน) - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

B / L / - Best Western Nagoya 

or SML 

4 สวนป่าไผ่อาราฮยิามา - วดัน ้าใส คโิยมติส ึ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ B / L / - Plaza Osaka or SML 
 

5 ปราสาทโอซากา้ - ออิอน มอลล ์- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน 

สวุรรณภมู)ิ  
TG 647 KIX-BKK 17:25-22:00 

B / - / -  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

21:00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 2-3 เคาน์เตอร์ C สายการบิน 

THAI AIRWAYS โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 

วนัที ่2 ปราสาทนาโกยา่ - ทาคายามา่ - หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ - ทาคายามา ซนัมาชซูิจ ิ

 
00:05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน นาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่TG644 
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07:30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน นาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช.ม.) หลงัผา่นขัน้ตอน
การตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย ส าคญั!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า อาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนจะมโีทษจบั และปรบั น าท่านแวะเยี่ยมชม 
ปราสาทนาโกย่า Nagoya Castle ตัง้อยู่ในเมืองนาโกย่า 

จังหวัดไอจ ิประเทศญีปุ่่ น แรกเริม่นัน้ อมิะงะวะ อุจชิกิะ สรา้ง
ปราสาทขึ้นในเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2068 (ค.ศ. 1525) 

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2075 (ค.ศ. 1532) โอะดะ โนะบฮุเิดะ ไดแ้ยง่

ชงิปราสาทจากอมิะงะวะ อุจโิทะโยะ แต่ภายหลังก็ปล่อยทิง้
ปราสาทไว ้ในปี พ.ศ. 2153 (ค.ศ. 1610) โทะกงุะวะ อเิอะยะซ ุ

ไดส้ัง่ใหส้รา้งอาคารปราสาทขึน้ใหม่ในบรเิวณเดมิ การกอ่สรา้ง
เสร็จสิน้ในปี 1612 บนยอดปราสาทมรีูปสลักปลาหัวเสอืทองค า

หนึ่งคู่ เรียกว่า "คงิชะจ"ิ เป็นเครื่องรางส าหรับป้องกันอัคคภีัย 

และยังกล่าวกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจขนุนางศักดนิา รูป
สลักคงิชะจคิู่นี้เคยถูกน าลงไปจัดแสดงในนิทรรศการเอ็กซ์โป 

2005 ระหวา่งวันที ่19 มนีาคม ถงึวันที ่19 มถิุนายน ปี พ.ศ. 2548 และน ากลับไปไวบ้นยอดปราสาทในวันที ่9 
กรกฎาคมในปีเดียวกัน ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่สอง ปราสาทนาโกยาถูกเพลงิไหมจ้ากการทิง้ระเบดิของ

กองทัพอากาศสหรัฐเมือ่วันที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 สิง่ของและเครื่องตกแต่งต่าง ๆ ในปราสาทเสยีหาย

เป็นสว่นใหญ่ แตม่ภีาพเขยีนจ านวนมากรอดจากการถูกท าลายได ้การสรา้งปราสาทขึน้ใหม่เสร็จสิน้ในปี พ.ศ. 
2502 ปราสาทที่เห็นในทุกวันนี้เป็นอาคารคอนกรีตสมัยใหม่ที่ตดิตัง้เครื่องปรับอากาศและลฟิต์ไว  ้หมาย

เหต*ุ**ชมภายนอก*** 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู ่ทาคายาม่า TAKAYAMA-SHI เป็นเมอืงในจังหวัดกฟิุ ประเทศญีปุ่่ น ในปี ค.ศ. 2011 มี

จ านวนประชากร 92,369 คน มขีนาดพืน้ทีท่ัง้ส ิน้ 2,177.67 ตารางกโิลเมตร ทะกะยะมะมกีารตัง้ถิน่ฐานมาตัง้แต่

ยคุโจมง เป็นหมูบ่า้นชา่งไมท้ีม่ชี ือ่เสยีง มคีวามเชือ่กนัวา่ชา่งไมจ้ากเมอืงทะกะยะมะเขา้ร่วมสรา้งพระราชวงัเกยีว
โต และวัดอารามต่างๆในเกยีวโตและนะระ และปราสาททะกะยะมะ ในสมัยโทะกงุะวะ จากสภาพภูมศิาสตรข์อง

ทะกะยะมะทีต่ัง้อยู่บนทีส่งู และตัดขาดจากโลกภายนอกมาเป็น
เวลากวา่ 300 ปี ท าใหว้ัฒนธรรมในทะกะยะมะมเีอกลักษณ์เป็น

ของตนเอง และอนุรักษ์วฒันธรรมดัง้เดมิไวอ้ยา่งด ีทา่นจะไดช้ม

ความงามของสิ่งปลูกสรา้งและวัฒนธรรมความป็นอยู่ของ
ชาวบา้นที่ หมู่บ ้านชิราคาวาโกะ Shirakawa Go เ ป็น

หมู่บา้นชาวนาเล็กๆ ในหุบเขา ซึง่เป็นเสน้ทาง ระหว่าง ทาคา
ยาม่า และ คานาซาว่า เป็นหมู่บา้นที่ไดรั้บการเลือกใหเ้ป็น

หมู่บา้นมรดกโลก ทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ สภาพของหมู่บา้นไวเ้ป็น
อย่างด ีหมู่บา้นชริาคาวา ทีม่ารุฮาก ิเมอืงชริาคาวา นัน้ ไดรั้บ

การลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก การแสดงแสงไฟที่นี่ดูแลว้

สวยงามมหัศจรรยย์ิง่นัก ซึง่การแสดงจะมเีฉพาะวันและเวลาที่
ก าหนดไวเ้ทา่นัน้ สถานทีท่ีไ่ดป้รากฎตอ่สายตานัน้ตัง้อยู่ทา่กลางหิมะ เป็นสถานทีท่ีส่วยมากๆ ปลืม้ใจทีไ่ดเ้ห็น 

ฤดหูนาวทีช่ริากาวาโกนัน้หนาวมากๆ ทัง้หมิะก็ตก ดงันัน้การเดนิทางไปทีน่ีค่วรสวมรองเทา้บทูทีไ่มล่ืน่ ไมท่ าให ้
เทา้เปียก ทัง้ควรมรี่มกันฝนแตร่่มก็อันตราย หมู่บา้นชริาคาวาโกะนี้มคีวามสวยงามในทกุฤด ูในฤดใูบไมผ้ลแิละ

ฤดูรอ้นจะเต็มไปดว้ยสเีขยีวชะอุ่ม ฤดูใบไมแ้ดงนัน้ก็มบีรรยากาศสฉูีดฉาดหลากส ีสว่นฤดูหนาวหมู่บา้นเต็มไป

ดว้ยมนตส์เน่ห์ของหมิะ บา้นเก่าแก่ในหมู่บา้นมีเอกลักษณ์ทีโ่ดดเด่นเรียกว่าสไตล์ “กัชโชทซคึุริ” มีรูปทรง
สามเหลีย่มหนาหลายชัน้เพือ่ป้องกันผูอ้ยู่อาศัยจากความหนาวเย็น เมอืงทากายามะเมอืงศนูยก์ลางคา้ตัง้แต่ใน

สมัยอดตี มชีือ่เรยีกอกีชือ่วา่ “ลติเติล้เกยีวโต” ตวัเมอืงเต็มไปดว้ยบรรยากาศโบราณในสมัยเอโดะ ถนนเสน้หลัก
ของเมอืงเต็มไปดว้ยบรรยากาศคกึคักของรา้นขายของสนิคา้ ของช าร่วย และรา้นอาหารมากมาย นอกจากนี้ยังมี

งานเทศกาลทีย่ ิง่ใหญ่จัดขึน้ในทกุเดอืนเมษายนและเดอืนตลุาคม และเนือ้ววัฮดิะแลว้ อาหารขึน้ชือ่ของเมอืงทา

กายามะยังมซีอสมโิซะ และแป้งโมจโิกเฮ เดนิทางสู ่ซนัมาช ิซูจ ิSanmachi Suji เป็นถนนสามสายทีส่รา้ง
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ขึน้ในย่านประวัตศิาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีงของ Hida Takayama บรเิวณทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮดิะทาคายามะเป็นเมอืง
คา้ขายทีค่กึคักในอดตี วนันีไ้ดรั้บการยอมรับอยา่งง่ายดายดว้ยสถาปัตยกรรม และเสน่หอ์นัเกา่แกท่ีโ่ดดเดน่ ฮดิะ

ทาคายามะเป็นสว่นทีส่วยงามของประเทศญีปุ่่ นทา่มกลางเทอืกเขาแอลป์ภาคเหนือตอนกลางของประเทศญีปุ่่ น 
บรเิวณนี้มชี ือ่เสยีงดา้นทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาตแิละน ้าพุรอ้น Sanmachi Suji เป็นหนึง่ในเขตทีม่กีาร

เก็บรักษาไวอ้ยา่งดทีีส่ดุในเขต Edo ในประเทศญีปุ่่ น ความงามตามธรรมชาต ิและเสน่หข์องถนนเหลา่นีพ้รอ้มกับ
วดัตา่งๆ ของฮดิะทาคายามะท าใหเ้มอืงนีม้ชี ือ่เลน่วา่ "ลติเติล้เกยีวโต"  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

ทีพ่กั Hida Plaza หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 ศาลเจา้โอสแึคนอน - ชอ้ปป้ิงยา่นโอส ุ- พพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา (ชนิกงัเซน) - ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านไปกราบไหวเ้จา้แม่กวนอมิที่ วดัโอสุ คนันอน 
Osu Kannon Temple เป็นหนึ่งในสามของศาลเจา้บูชาเจา้

แม่กวนอมิทีใ่หญ่ทีส่ดุใน ญีปุ่่ น และเป็นวัดประจ าตระกูลโอดะ 
นอกจากนี้ยังมวีัดบันโชจซิึง่โทกุงาวะ อเิอะยาสเุคยพักอยู่เมื่อ

ค รั้ ง เ ป็ น ตั ว
ประกัน อันเป็น

ประวัติศาสตร์

หนา้หนึ่งของ
ย่ า น  โ อ สุ  

OSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหวา่งประวตัศิาสตรแ์ละวัฒนธรรม
สมัยใหม่ และยังเป็นจุดทอ่งเทีย่วยอดฮติทีส่ดุของนาโกย่า ซึง่

นอกจากคนญีปุ่่ นแลว้ นักท่องเทีย่วต่างชาตก็ินิยมมาเยี่ยมชม

เชน่กัน ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ทานอาหาร และ
ชมวัฒนธรรมโอตะคุอย่างเต็มอิม่ Osu Shopping District 

เป็นสถานที่ไม่เหมือนใครในญี่ปุ่ น เขตช๊อปป้ิงแห่งนี้เกิดมา 
400 ปีมาแลว้ และดว้ยความเจริญรุ่ ง เรือง วัดทางพุทธ

ศาสนา ฐานะศูนย์กลางของความบันเทิงแบบดั ้งเดิมและ

วฒันธรรม ปัจจบุนัมรีา้นคา้มากกวา่ 1200 แหง่ ทัง้รา้นอาหาร รา้นคา้เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  ,รา้นขายเสือ้ผา้มอืสอง ,คา
เฟ่ รวมทัง้รา้นคา้สนิคา้แบรนดเ์นม ดังนัน้ย่านชอ้ปป้ิง Osu จงึเป็นแหลง่ชอ๊ปป้ิงขนาดใหญ่ และเป็นสถานทีย่อด

นยิมของนักทอ่งเทีย่วทีส่ามารถเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจใุจ  
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑร์ถไฟนาโกยา SCMAGLEY and 

Railway Park พิพิธภัณฑ์นี้น าเสนอ "ความกา้วหนา้ทางรถไฟ

ความเร็วสงู" ผ่านการแสดงสต็อกกลิง้
ซึ่ ง ร ว ม ถึ ง  Magnetic ข อ ง 

Superconducting ยุ ค ห น ้า ร ว ม ทั ้ ง
ประวัตขิองทางรถไฟดว้ยคุณลักษณะ

อื่นๆ เป็นสถานที่เพื่อเรียนรู ว้่าทาง

ร ถ ไ ฟ มี ผ ล ต่ อ สั ง ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
วัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของเรา

อย่างไร คนทกุรุ่นสามารถเพลดิเพลนิ
กับการเรียนรูเ้กี่ยวกับทางรถไฟผ่าน

แบบจ าลอง และแบบจ าลองมากมาย SCMAGLEV และ Railway Park มีเครื่อง
จ าลองหลายแบบทีเ่หมาะส าหรับเด็กๆ และผูใ้หญ่เหมอืนกัน และการจัดแสดง
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นทิรรศการเหลา่นี้ชว่ยใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรูก้ลไกเบือ้งหลัง Shinkansen และ Supercontent Maglev ตลอดจน
ประวตัหิรอืทางรถไฟ เป็นพพิธิภณุฑก์ารศกึษาใหม่ส าหรับเด็กทกุวยั พพิธิภัณฑแ์หง่นีใ้ชอ้ปุกรณ์ "i-pod touch-

wielo-ภาษา" แบบพูดไดห้ลายภาษาที่มีอยู่ในแผนกตอ้นรับของพิพิธภัณฑ์ อีกดว้ย จากนั้นใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงที ่ซาคาเอะ นาโกยา่ Nagoya Sakae แหลง่ชอ้ปป้ิงแถวนาโกย่าใหท้่านไดอ้สิระ

ชม และซือ้สนิคา้มากมาย ทีเ่พรียบพรอ้มไปดว้ยรา้นรวงมากมาย อาท ิเครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบา้น, 
อปุกรณ์เครือ่งครัว, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง หรอืเลอืกลิม้ลองอาหาร และขนมสไตลญ์ีปุ่่ นมใีหเ้ลอืกมากมาย 

 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
 

ทีพ่กั Best Western Nagoya หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 สวนป่าไผอ่าราฮยิามา - วดัน า้ใส คโิยมติส ึ- ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาเดนิทางไปยัง ป่าไผ่อาราชยิามะ Arashiyama  อะ
ระชยิะมะ (ญี่ปุ่ นแปลว่าภ ูเขาวาย ุ) เป็นพื้นที่ชานเมืองทาง

ตะวันตกของนครเคยีวโตะ ประเทศญีปุ่่ น พื้นทีบ่รเิวณนี้เป็นทวิ
เขาขนานไปกับแม่น ้าโออ ิซึง่มีทัศนียภาพทีง่ดงามและดงึดูด

นักทอ่งเทีย่วไดจ้ านวนมาก นอกจากนี ้อะระชยิะมะ ยังไดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นหนึ่งในอุทยานประวัตศิาสตร์ของชาตญิีปุ่่ น ให ้

ท่านไดช้มความงามของธรรมชาต ิซมึซับความสดชือ่ของกลิน่

ไผ่ ฟังเสยีงเสยีดสขีองกอไผ่ทีเ่คลา้กับเสยีงลมอสิระเดนิเทีย่ว
หามุมถ่ายรูปสวยๆ กันใหจุ้ใจของป่าไผ่ซึง่เป็นหนึง่ในป่าไผ่ทีม่ี

ช ือ่เสยีงทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ตลอดทางเดนิ 500 เมตร ทัง้สองขา้ง
ทางลว้นเต็มไปดว้ยตน้ไผ่ทีส่งูกวา่ 15 เมตร เป็นบรรยากาศทีแ่ปลกตาแสนโรแมนตกิในแตล่ะฤดูกาลซึง่หาได ้

ยาก  

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านชม วดัคโิยะมซุิ  Kiyomizu-dera คโิยะมซุิ-
เดะระ หรือ วดัน า้ใส ตัง้อยู่บนเขาโอะโตะวะ ทางตะวันออก

ของนครเคยีวโตะ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงที่สุดแห่ง

หนึง่ของเมอืงเคยีวโตะ ปัจจุบันเป็นสว่นหนึ่งของอนุสรณ์สถาน
ทางประวัติศาสตร์เคียวโตะโบราณ Historic Monuments of 

Ancient Kyoto ซึง่เป็นมรดกโลกขององคก์รยูเนสโก และวัดที่
เก่าแก่ทีสุ่ดในเมืองเกียวโตอาคารหลักของวัดคโิยะมิซุไดรั้บ

คัดเลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในสมบัตปิระจ าชาตญิี่ปุ่ น ชือ่ของวัดซึง่มี
ความหมายว่าน ้าบรสิทุธิ ์มทีีม่าจากน ้าตกทีไ่หลผ่านเนนิเขาลง

มาบรเิวณวัด ซึง่มคีวามเชอืว่ามคีนเคยกระโดดลงจากวัดนี่แลว้

ไม่ตาย (หา้มลองนะครับมันแคค่วามเชือ่เทา่นัน้) ขา้งใตอ้าคาร
หลักคอื น ้าตกโอตะวะ ซึง่เป็นสายน ้า 3 สายไหลลงสูบ่อ่น ้า ผูม้าเยีย่มชมวัดมักจะมาดืม่น ้าจากน ้าตกนี้ดว้ยถว้ย

โลหะ ดว้ยความเชือ่วา่สามารถบ าบัดรักษาโรคภัยไขเ้จ็บได ้และยังเชือ่กันวา่การดืม่น ้าจากสายน ้าตกทัง้ 3 นี้ มี
ความหมายถงึสขุภาพ ความรัก และความส าเร็จในการศกึษา ภายในบรเิวณวัดเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้อืน่ๆจ านวน

มาก ที่เ ป็นที่รู จ้ักดีคือ ศาลเจา้จิชู Jishu-jinja ซึ่งสรา้งขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุช ิโนะ มิโกะโตะ 

Okuninushino Mikoto เทพแหง่ความรักและเนือ้คู ่ภายในศาลเจา้ม"ีกอ้นหนิแห่งความรัก" 2 กอ้น ตัง้อยูห่า่งกัน 
18 เมตร เชือ่กนัวา่ หากสามารถหลบัตาเดนิจากกอ้นหนิกอ้นหนึง่ไปยังอกีกอ้นหนึง่ได ้จะสมปรารถนาในความรัก 

จากนัน้น าท่านสูย่่านชอ้ปป้ิงชือ่ดัง ชนิไซบาช ิShinsaibashi เป็นแหล่งช็อปป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโอซากา้ซึง่มี
รา้นเสือ้ผา้และรา้นคา้เฉพาะมากมายดงึดดูผูค้นในทอ้งถิน่และผูม้าเยอืน Shisaibashi ไดพั้ฒนามาจากถนนชอ้ป

ป้ิง "Shinsaibashi Shopping Street" ซึง่ว ิง่ไปทางทศิตะวันออกสูถ่นน Mido-Suji ซึง่เป็นย่านช็อปป้ิงทีรู่จั้กกัน
ดทีีส่ดุในโอซากา้และเป็นสญัลักษณ์ทีย่ั่งยนืของเมอืง มปีระวตั ิ380 ปีเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงทีจั่ดตัง้ขึน้ในสมัยเอโดะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0_(%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1


 
 
 

 
6 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Spring in Osaka Nagoya-Jan-TG-W02 

รา้นคา้ทุกประเภทและทุกเพศทุกวัยเรียงรายไปตามถนนหลังคายาว 600 เมตร พื้นที่ทางตะวันตกของ 
Shinsaibashi มชีือ่เล่นว่า American-mura Village และมสีัญลักษณ์เป็นก าแพงทีว่าดดว้ยภาพประกอบทีเ่ป็น

เอกลักษณ์ บรเิวณนี้ยังคงน าวัฒนธรรมวัยรุ่นแคนดีไ้ปในมนิามบิรเิวณโอซากา้ ย่านนี้เป็นทีน่ยิมในหมู่กลุม่วัยรุ่น
ส าหรับรา้นคา้ทีเ่คยมาทีน่ี่ตัง้แตปี่ 1970 โดยขายเสือ้ผา้มอืสองกางเกงยนีสบ์ันทกึทีใ่ช ้และสนิคา้เบ็ดเตล็ดจาก

ชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมรกิา นอกจากนีย้ังมสีถานทีอ่ืน่ๆ อกีมากมายรวมถงึบิ๊กสเต็ปคอมเพล็กซเ์ชงิพาณิชย์
ขนาดใหญ่เสอืโคเปนเฮเกนจ าหน่ายสนิคา้เบ็ดเตล็ดในราคาทีส่มเหตุสมผลจากยุโรปเหนืออุทยาน Sankaku 

ฯลฯ เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงไรช้ดีจ ากดับนถนนความยาวกวา่ 2 กโิลเมตร ซึง่มรีา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้เรยีง

รายกันตลอดสองขา้งทางกับสนิคา้มากมาย ทัง้เสือ้ผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชั่นสวยๆ เครื่องส าอาง 
รา้นอาหาร รา้นขนม และสนิคา้ IT ทัง้หลาย Ipod กลอ้ง นาฬกิา Mp3 มใีหเ้ลอืก และชมกนัมากมาย 

 
ค า่  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  

 

ทีพ่กั Plaza Osaka หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่5 ปราสาทโอซากา้ - ออิอน มอลล ์- สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเทีย่วชมรอบนอก ปราสาทโอซากา้ เป็นปราสาททีม่ี

ช ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศญีปุ่่ น มบีทบาทในชว่งสงคราม
การรวมประเทศญี่ปุ่ นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอะซุช-ิ

โมะโมะยะมะ เป็นป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกนุ โตโย

โตม ิฮเิดโยช ิก าแพงหนิแกรนิตสงูชนัแสดงใหเ้ห็นถงึความน่า
อัศจรรยข์องฝีมอืมนุษยใ์นอดตี องคป์ราสาททีส่งูเด่นเปิดเป็น

พพิธิภัณฑใ์หท้า่นไดศ้กึษาจากแบบจ าลอง ในโบราณวตัถตุา่งๆ 
และยังเป็นจุด

ช ม วิ ว ข อ ง

เมืองโอซากา้
ที่ ง ด ง า ม อีก

ด ว้ย  อิสระใหท้่านได เ้พลิด เพลินชื่นชมธรรมชาติและ
ประตมิากรรมบรเิวณรอบปราสาทโอซากา้ หมายเหตุ***ชม

ภายนอก*** จากนัน้ชอ้ปป้ิงกันต่อที ่หา้ง ออิอน มอลล ์รนิ

คุ AEON MALL RINKUSENNAN ตั ้งอยู่ใน Rinku Town 
ในจังหวัดโอซากา เขต Sennan ในบรเิวณโดยรอบมสีนามบนิ

นานาชาตคิันไซ และ Rinku Premium Outlets ที่ตัง้อยู่แนว
ชายฝ่ังทะเลจากหา้งสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของอา่วโอซากา้ 

ความงามของพระอาทติยต์กดนิทีน่ีถู่กเลอืกใหเ้ป็น 100 สถานที่
ชมพระอาทติยต์กดนิทีด่ทีีส่ดุของญีปุ่่ น นอกจากนี้ยังทีจ่อดรถฟรีขนาด 4,700 คัน รา้นอาหาร 43 รา้นและรา้น

เฉพาะทาง 86 รา้นรวมกันกว่า 170 รา้นเป็นหนึ่งในเสน่หข์องชอ้ปป้ิงมอลลแ์ห่งนี้ เพื่อใหลู้กคา้สะดวกในการ

เดนิทางจงึมรีถ Nankai Wing Bus เชือ่มตอ่กับ 3 สถานีใกลเ้คยีงใหบ้รกิารทกุวัน เป็นศนูยร์วมแห่งสนิคา้ชัน้น า

นานาชนิด อาท ินาฬกิา, กลอ้ง, กระเป๋า,  รองเทา้, เสือ้ผา้ยีห่อ้ต่างๆ “รา้น 100 เยน” สนิคา้ทีม่คีุณภาพดแีต่
ราคาแสนถกู   

 
เทีย่ง  อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

 ***พรอ้มกนัตามเวลานดัหมาย*** 

 
17:25 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG673 

 
22:00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B4-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 

เดอืน  มกราคม 

31 ม.ค. 61 - 04 ก.พ. 61  49,900 49,900 47,900 7,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง
กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืคา่ทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนนิการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ
จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้

 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้กลู่กคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลูกคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน
บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 

 ***หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่ม. ญีปุ่่ นกักตัวไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถูกกักตัว และสง่
ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

 ***หากทา่นตดิดา่นตม. ทัง้ฝ่ังประเทศไทยหรอืประเทศญีปุ่่ นท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางท่องเทยีวได ้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบหรอืคนืเงนิคา่ทวัรใ์ดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ THAI AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบีย้ประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 
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 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,000 บาท /ท่าน   

ตลอดทรปิการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า
โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ใบละไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ
ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 
 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  
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การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 15,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 

การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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ใบจองทวัร ์ ญีปุ่่ น 
 

ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
4. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
5. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง

  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หม ู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

   


