
  
 
 
 
 
 

  

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Wonderful Takayama-DEC-7D-TG-W14 

 WONDERFUL TAKAYAMA 
หมู่บา้นชริาคาวะโกะ ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซากา้ 

7 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางธรรมชาติและมรดกมรดกโลก 

: ชมธรรมชาติและความสวยงามของหมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

: เท่ียวชมเมืองเกียวโต เมืองหลวงอนัเก่าแก่ของญี่ปุ่ น  

: อสิระเลือกเท่ียวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ หรือ เลือกช๊อปป้ิงชินไซบาชิ 

: ช๊อปป้ิงกนัแบบเต็มอิม่ท่ีย่านซาคาเอะ และเอา้ท์เลต 

: อาบน า้แร่ ออ็งเซน็ เพ่ือผ่อนคลายจากความเมื่อยลา้ 

   

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DAY ITINERARY MEAL HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 กรุงเทพ      

2 
กรุงเทพ – สนามบินชูบุ เซนแทร ์– หมู่บา้นชิราคา

วะโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – ถนนซนัมาชิซูจิ 
   HIDA PLAZA HOTEL 

“พเิศษ อาบอ็องเซ็น” 

3 
ตลาดเชา้ทาคายาม่า – นาโกย่า – วดัโอสุ คนันน –  

แจสดรีม เอา้ทเ์ลต 

   
SUN PLAZA HOTEL 

4 
เกียวโต – วดัน ้าใสคิโยมิสึ – ศาลาทองคิงคะคุจิ – ศาล

เจา้ฟูชิมิ อินาริ – โอซากา้ 

   
HOTEL PLAZA OSAKA 

 
 
 
 

สะสมไมล์ 50% 
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น า้วนนารุโตะ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       กรุงเทพ – สนามบินชูบุ เซนแทร ์ – หมู่บา้นชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า จินยะ 

    ถนนซนัมาชิซูจิ 

หมู่บา้นชริาคาวะโกะ ปราสาทโอซากา้ 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ  

 

      

  

  
 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์ C สายการบินไทย เจ้าหนา้ท่ี คอยให้

การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

00.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุ เซนแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี  

TG644 

07.30 น. ถึงสนามบินชูบุ เซนแทร ์ประเทศญ่ีปุ่ น  (เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ชม.) น าทา่นผ่าน

การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่เมืองชิราคาว่า เมืองแห่ง

ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ สวยงามไปด้วยดอกไม้นานาชนิดผสมผสานวัฒนธรรมอันล า้ค่ากับ 

หมู่บา้นชิราคาว่า หมู่บ้านสไตล์กัสโฉะ ทจิคุริ ที่ใช้ชื่อเรียกสไตล์น้ีเพราะว่ารูปร่างของ

หลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้าซ่ึง สร้างแบบดั้งเดิมในสไตล์ญ่ีปุ่นแท้ๆ ตัวบ้าน

จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบ้านสามารถ

รองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้อย่างปลอดภัยและในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะ

มีดอกไม้ออกบานสะพรั่งเป็นวิวที่สวยงามมากๆ  ด้วยเหตุน้ีเองจึงได้รับการประกาศให้

เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ ชมท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ที่

ใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทขุงาวะในสมัยก่อนเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่

ยังคงหลงเหลือจนปัจจุบัน จากน้ันให้ทา่นได้อิสระช้อปป้ิงที่ ซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเต้ิล

5 อิสระตามอธัยาศยั    HOTEL PLAZA OSAKA 

6 
นารา – วดัโทไดจิ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ –  

อิออนมอลล ์– สนามบินโอซากา้ 

  
  

7 สนามบินโอซากา้ – กรุงเทพ     

ก าหนดการเดินทาง 

69,900.- 27 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 (วนัปีใหม่) 

ศาลาทองคิงคะคุจ ิ
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วนัท่ีสามของการเดินทาง        ตลาดเช้าทาคายาม่า – นาโกย่า – วดัโอสุ คนันน – แจสดรีม เอ้าทเ์ลต 

เกียวโต เป็นเมืองขนาดเลก็ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี 

อีกทั้งยังเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็น

อย่างดี ให้ทา่นได้เลือกซ้ือของที่ระลึกพ้ืนเมืองมากมาย ณ บริเวณน้ี และมีเทศกาลทาคา

ยาม่าซ่ึงเป็นหน่ึงในสามเทศกาลที่มีชื่อเสียงของประเทศญ่ีปุ่น 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  HIDA PLAZA HOTEL (หรือเทียบเท่า) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (2) 

*** เชิญท่านอาบน ้าแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” พรอ้มสวมชุดยูคาตะท่ีมีช่ือเสียงของ

ญ่ีปุ่ น ชาวญ่ีปุ่ นเช่ือกนัว่าในน ้าแร่น ั้นจะอุดมไปดว้ยแร่ธาตุท่ีท าใหผ้ิวพรรณสดใส 

สุขภาพดี และยงัมีสรรพคุณทางการรกัษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได ้ ***   

 
 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าทา่นชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า 

อากาศเยน็สบายและความเรียบง่ายของเมืองแห่งน้ีเป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่า

ศึกษาและเรียนรู้ ซ่ึงเตม็ไปด้วยร้านค้าแบบพ้ืนเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เกบ็มาจาก 

ไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบน้ัน จากน้ันน าทา่นเดินทางเข้าสู่เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ 

 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านวดัโอสึ คนันนเป็นหน่ึงในสามของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญ่ีปุ่น 

และเป็นวัดประจ  าตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิ ซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยู่

เม่ือคร้ังเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหน่ึงของย่านโอสึ OSU เป็นเมืองที่

ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ วัตถุประสงค์หลักของวัดแห่งน้ี 

คือการเคารพบูชารูปสลักไม้ของเทพคันนอน เทพแห่งความเมตตา ซ่ึงแกะสลักโดย

พระสงฆ์ Kobo Daishi ภายใต้ห้องโถงใหญ่ คือห้องสมุดชินปูคุจิ ที่จัดเกบ็หนังสือ

ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาจีน กว่า 15,000 เล่ม หนังสือเหล่าน้ีเป็นสมบัติของชาติ และเป็น

มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงส าเนาที่เก่าแก่ที่ สุดของพงศาวดารโคจิคิ ที่รวบรวม

ประวัติศาสตร์ต้นก  าเนินของญ่ีปุ่น นอกจากน้ียังมีถนนทางเดินที่อยู่เย้ืองกับบริเวณวัดก ็

เป็นย่านช้อปป้ิงโอสุ ที่มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 400 ร้านเรียงรายอยู่สองข้างทาง แต่

จะเน้นจ  าหน่ายสินค้าทนัสมัย เช่น อุปกรณอ์ิเลกทรอนิกส์ ชุดคอสเพลย์ และการ์ตูนอะนิ

เมะ เป็นต้น จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ แจสดรีม เอ้าทเ์ลต แหล่งช้อปป้ิงสินค้าน าเข้าและ

สินค้าแบรนด์ญ่ีปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเส้ือผ้าล่าสุด โดยสร้างให้



  
 
 
 
 
 

  

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Wonderful Takayama-DEC-7D-TG-W14 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง       เกียวโต – วดัน ้าใสคิโยมิสึ – ศาลาทองคิงคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โอซากา้ 

เหมือนกับถนนในเมือง นิว ออลีนส์ (สหรัฐเอเมริกา) ซ่ึงเตม็ไปด้วยสินค้าแบรนด์เนม

มากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) 

        น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  SUN PLAZA SEASONS HOTEL (หรือเทียบเท่า)  

 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม (6) 

 น าท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันย่ิงใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่น น าทา่นสู่ วดัคิโย

มิสึ หรือ วดัน ้ าใส ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความย่ิงใหญ่ของวิหารไม้

ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเคร่ืองทุน่แรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ย่ิง เชิญ

ทา่นสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และด่ืมน า้ศักด์ิสิทธิ์ เพ่ือขอพร 3 ประการ วัด

แห่งน้ีได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปป้ิงบน

ถนนกาน า้ชา พบกับร้านค้าญ่ีปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซ้ือสินค้าแบบพ้ืนบ้าน 

อาท ิเคร่ืองเซรามิค ตุ๊กตาญ่ีปุ่น ขนมโมจิ พัดญ่ีปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าทา่นชม ศาลาทอง คินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหน่ึงว่า “โรกุอนจิ” สร้างขึ้นในปี 

พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชส านักชื่อไชอนจิ คินทเินะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิ

กะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูก

ท  าลายลงเรื่อยๆ ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 

ปัจจุบันศาลาทองแห่งน้ีมีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลกับตัวทา่น และมีเคร่ืองลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ทา่นได้ซ้ือเป็นของฝากได้อีก

ด้วย 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าแห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้น

ตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่า

พันปีมาแล้ว เป็นศาลเจ้าชินโตที่สร้างเพ่ือถวายให้แด่เทพอินาริ เทพเจ้าแห่งกสิกรรม 

เพ่ือให้พ้ืนที่บริเวณน้ีมีน ้าอุดมสมบูรณ ์ ปลูกข้าวได้ ผลผลิตดีมีคุณภาพ ภายในศาลเจ้า

จะมีรูปป้ันและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอก ซ่ึงในต านานพ้ืนบ้านญ่ีปุ่นเชื่อว่า สุนัข

จิ้งจอกเป็นสัตว์น าสาส์นของเทพเจ้ามีอิทธิฤทธิ์พิเศษ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้  ส่ิง

ที่น่าสนใจของการมาเที่ยวที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ นอกจากจะมาสักการะเทพเจ้าแล้วกค็ือ

การเดินเล่นลอดอุโมงค์เสาโทริอิกว่าหม่ืนต้น ซ่ึงเสาโทริอิแต่ละต้นน้ันห้างร้านหรือบริษัท

ต่าง ๆ ได้สร้างและน ามาถวายแด่เทพเจ้าเพ่ือความเป็นสิริมงคล จากน้ันน าทา่นเดิน

ทางเข้าสู่เมืองโอซาก้า เมืองหลักของฝั่งคันไซ 
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วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       อิสระพกัผ่อนตามอัธยาศัย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (8) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL PLAZA OSAKA (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

    *** เชิญท่านอิสระช้อปป้ิง หรือเลือกซ้ือทวัรย์ูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ 

ให้ทา่นเลือกอิสระช้อปป้ิงชินไซบาชิ ย่านช้อปป้ิงสุดฮิตของเมืองโอซาก้า ให้ทา่นได้เลือก

อิสระช้อปป้ิงแบรนด์เนมมากมาย อาท ิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา 

เคร่ืองเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เส้ือผ้าแบรนด์เนม 

เส้ือผ้าแฟชั่นส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางค์ย่ีห้อดังของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, 

KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย 

นอกจากน้ีทา่นยังสามารถเลือกเปล่ียนบรรยากาศช้อปป้ิงที่ย่านอุเมดะ หรือเทนโนจิได้ 

กลางวนั *** อิสระรบัประทานอาหารเท่ียงตามอัธยาศัย*** 

หรือเลือกทวัร์ยูนเิวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกที่ย่ิงใหญ่ที่ สุดในแถบคันไซ ซ่ึงลงทุนอย่าง

มหาศาลและมีพ้ืนที่กว่า 100, 000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จ  าลองฉากภาพยนตร์เรื่อง

ดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย เริ่มต้นที่ เซซามี สตรีท 4D มูฟว่ี เมจิก ซ่ึงเป็นฉากที่พาด า

ลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้ นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติ และสนุกกับเหล่า  ET ที่จะ

พาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เม่ือสัมผัสเคร่ืองเล่นใหม่ล่าสุด คือ 

สไปเดอร์แมน ให้ทา่นได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทกึใจกับ

ฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท ์  ทา่นจะได้ตื่ นเต้นกับการตามล่าของฉลามยักษ์จาก

เรื่องจอร์ส ซ่ึงใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน  หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่ น่าตื่นเต้น

ได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่

น่ังเรือเพ่ือเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองเล่นอีก

มากมาย รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทกึกับเหล่าสตั๊นแมน  

ค า่    *** อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย *** 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL PLAZA OSAKA (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

** ไม่รวมบตัรเขา้ชมยูนิเวิอรแ์ซล สตูดิโอ และค่าเดินทาง ** 

ราคาเขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ่ประมาณ 2,600 บาท เด็กประมาณ 1,750 บาท 
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วนัท่ีหกของการเดินทาง       นารา – วดัโทไดจิ – โอซากา้ – ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – อิออน มออล ์

 สนามบินคนัไซ 

 

 

 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านเดินทางสู่เมืองนารา เมืองหลวงอันเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 

1,300 ปีก่อน น าท่านชม วดัโทไดจิ  เป็นวัดพุทธในเมืองนารา หอไดบุทสึ 

(Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดได้รับการบันทกึว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่หล่อจากบรอนซ์ องค์ใหญ่ที่ สุดในโลก ถูก

สร้างเม่ือ 1,200 ปีก่อน วัดน้ียังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอนอีกด้วย 

และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่

ส าคัญอื่นๆอีก 7 แห่งในเมืองนารา นอกจากน้ีท่านจะได้เพลิดเพลินกับกวางแสนเชื่องที่

มีอยู่เป็นจ  านวนมาก 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (11) 

น าท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองโอซาก้า เพ่ือน าทา่นสู่ ปราสาทโอซากา้ ซ่ึงเป็นปราสาทที่

ย่ิงใหญ่ที่สุดของญ่ีปุ่น ซ่ึงสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 

(ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณอ์ันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า   ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น 

โอบล้อมด้วยก  าแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณตีและสวยงาม ปัจจุบันภายใน

ปราสาทใช้เป็นสถานที่เกบ็รวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของ

เมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่อิออน มอลล ์ เพ่ือให้ทา่นได้

อิสระช๊อปป้ิงของฝากกันได้อย่างจุใจกัน เป็นศูนย์กลางแห่งการจับจ่ายซ้ือของ ภายใน

เป็นที่รวบรวม สินค้านานาชนิด อาท ิเส้ือผ้า กระเป๋าเดินทาง ขนม ยา เคร่ืองส าอาง ร้าน

ร้อยเยน และผลไม้สดนานาชนิด ให้ทา่นได้เลือกซ้ือสินค้าต่อนอกจากน้ันยังมีอุปกรณ์

กีฬาเส้ือผ้าเดก็เคร่ืองเล่น เกมส์ต่าง ๆ ให้ทุกทา่นได้ สนุกสนาน และ โซนซุปเปอร์มาเกต 

ได้เลือกซ้ือของต่าง ๆ เป็นของฝากของที่ระลึก 

ค า่    *** อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอัธยาศัย *** 

    จนได้เวลาอันสมควร น าทา่นเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า 
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วนัท่ีเจ็ดของการเดินทาง       สนามบินคนัไซ – กรุงเทพ 

 

 

 

00.30 น.  เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 673 

05.05 น.  ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมิู... โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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

**หมายเหตุ รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาต่อท่าน รวมตัว๋เครื่องบนิ ไม่รวมตัว๋เครื่องบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 69,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 63,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุ 2 -12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่  

(มีเตียงเสริม) 
63,900 บาท 41,900 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-7 ปี พกักบั 2 

ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 
57,900 บาท 35,900 บาท 

พกัหอ้งเด่ียว จ่ายเพ่ิมท่านละ 12,000 บาท 

อตัราค่าบริการ 

 WONDERFUL TAKAYAMA 
หมู่บา้นชริาคาวะโกะ ทาคายาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซากา้ 

7 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  

เปิดโลกใบใหญ่กบัเสน้ทางธรรมชาติและมรดกมรดกโลก 
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อัตรานี้ รวม 
 
* ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ  

* ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินตามรายการ 

* ค่าอาหารตามรายการ    

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

* ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

* ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

* น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก. 

* ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่าน ั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรมท่ี์ทางบริษทัฯ จัดท า 
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณทีี่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณคีวามล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากว่ามีการน าส่ิงของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท์ี่เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

อัตรานี้ ไม่รวม 
 
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น     * ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศัพท,์ ซกัรีด  

* ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

** ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขับรถ 

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน ้าเปล่า 

* * ค่าภาษีน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก!!!!  

การช าระเงินและการยกเลิก 
 
* บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิใน

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%) ส่วนท่ีเหลือ

ช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าด ้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม 

การสะสมไมลข์องสายการบิน 
 
* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ในเครือ 

Star Alliance ได้ 50% เช่นกัน 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 
 
* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกินทา่นละ 30   กิโลกรัม (หาก

น า้หนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ทา่นเท่าน้ัน และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกัน  

 



  
 
 
 
 
 

  

 

รหัสโปรแกรมทวัร์     Wonderful Takayama-DEC-7D-TG-W14 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทกุท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่  

 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์.......................................................................................... ......................  
 

2. คณะช่ือ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน  
***เน ือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กท ีอ่ายุต ัง้แต่ 7 ปีขึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ......................................................................................  
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเง่ือนการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................ 
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ.......................................................  
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรค์ิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ต้องการเลือกท่ีน ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 
ลงช่ือ ผูจ้อง.....................................................................................................  
 
*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจรงิก่อนเดนิทาง 7 วนั***  


