
 

 

NAGOYA ISE 4D3N  

ซุปตาร ์อามา่ จงั  
ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 2561-มนีาคม 2562 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อซยีเอ็กซ ์(XJ) 



 

 

เปิดเสน้ทางใหม ่บนิตรง พรอ้มบรกิารอาหารบนเครือ่ง 

สกัการะ ศาลเจา้อเิสะ ศาลเจา้ทีค่ร ัง้หนึง่ในชวีติของคนญีปุ่่ นตอ้งมา 

ขอพรความรกั คูค่รอง ณ หนิแตง่งาน Meoto Iwa  

ชม เกาะไขม่กุมกิโิมโตะ ฟารม์ไขม่กุน า้งามเจา้แรกของโลก 

สมัผสัวฒันธรรมเกา่แก ่ถนนโอฮาไรมาจ ิชุมชนโบราณ ณ เมอืงอเิสะชมิะ 

สมัผสัประสบการณ์ ทีจ่ าไมล่มื กบั อามะซงั  

ชมเทศกาลแสงส ีณ Nabana no Sato อโุมงคไ์ฟสุดอลงัการ 

ชอ้ปป้ิงจใุจ ณ เมอืงนาโกยา่ ยา่นโอส ุและซาคาเอะ 

FREE WIFI ON BUS 

พเิศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นชาวประมง 

มนี า้ด ืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว บสั 34+1 

30 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 

31 ตลุาคม-03 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

01-04 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

02-05 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

03-06 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

04-07 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

05-08 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

06-09 พฤศจกิายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 

07-10 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

08-11 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

09-12 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

10-13 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

11-14 พฤศจกิายน 2561 19,888.- 7,900.- 1 

12-15 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

13-16 พฤศจกิายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 

14-17 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

15-18 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

16-19 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

17-20 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

18-21 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

19-22 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

20-23 พฤศจกิายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 

21-24 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 



 

 

22-25 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

23-26 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

24-27 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

25-28 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

26-29 พฤศจกิายน 2561 20,888.- 7,900.- 1 

27-30 พฤศจกิายน 2561 23,888.- 7,900.- 1 

28 พฤศจกิายน-01 ธนัวาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 

29 พฤศจกิายน-02 ธนัวาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 

30 พฤศจกิายน-03 ธนัวาคม 2561 24,888.- 7,900.- 1 

01-04 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

02-05 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 28,888.- 7,900.- 1 

03-06 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 28,888.- 7,900.- 1 

04-07 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่)  28,888.- 7,900.- 1 

05-08 ธนัวาคม 2561 (วนัพอ่) 28,888.- 7,900.- 1 

06-09 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

07-10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนญู) 28,888.- 7,900.- 1 

08-11 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนญู) 28,888.- 7,900.- 1 

09-12 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนญู) 28,888.- 7,900.- 1 

10-13 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนญู) 28,888.- 7,900.- 1 

11-14 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

12-15 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

13-16 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

14-17 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

15-18 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

16-19 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

17-20 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

18-21 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

19-22 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

20-23 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

21-24 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

22-25 ธนัวาคม 2561 26,888.- 7,900.- 1 

23-26 ธนัวาคม 2561 (วนัครสิมาสต)์ 28,888.- 7,900.- 1 

24-27 ธนัวาคม 2561 (วนัครสิมาสต)์ 28,888.- 7,900.- 1 

25-28 ธนัวาคม 2561 (วนัครสิมาสต)์ 28,888.- 7,900.- 1 

26-29 ธนัวาคม 2561 28,888.- 7,900.- 1 

27-30 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

28-31 ธนัวาคม 2561 29,888.- 7,900.- 1 

29 ธนัวาคม 61-01 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 32,888.- 9,900.- 1 

30 ธนัวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 32,888.- 9,900.- 1 

31 ธนัวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม)่ 32,888.- 9,900.- 1 

01-04 มกราคม 2562 30,888.- 7,900.- 1 

02-05 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 1 

03-06 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 1 



 

 

04-07 มกราคม 2562 26,888.- 7,900.- 1 

05-08 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

06-09 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

07-10 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

08-11 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

09-12 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

10-13 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

11-14 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

12-15 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

13-16 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-17 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

15-18 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

16-19 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

17-20 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

18-21 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

19-22 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

20-23 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

21-24 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

22-25 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

23-26 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

24-27 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

25-28 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

26-29 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

27-30 มกราคม 2562 25,888.- 7,900.- 1 

28-31 มกราคม 2562 23,888.- 7,900.- 1 

29 มกราคม-01 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

30 มกราคม-02 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

31 มกราคม-03 กมุภาพนัธ ์2562 24,888.- 7,900.- 1 

01-04 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

02-05 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

03-06 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

04-07 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

05-08 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

06-09 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

07-10 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

08-11 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

09-12 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

10-13 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

11-14 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

12-15 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

13-16 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

14-17 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

15-18 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 



 

 

16-19 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

17-20 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

18-21 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

19-22 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

20-23 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

21-24 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

22-25 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

23-26 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

24-27 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

25-28 กมุภาพนัธ ์2562 23,888.- 7,900.- 1 

26 กมุภาพนัธ-์01 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

27 กมุภาพนัธ-์02 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

28 กมุภาพนัธ-์03 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

01-04 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

02-05 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

03-06 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

04-07 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

05-08 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

06-09 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

07-10 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

08-11 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

09-12 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

10-13 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

11-14 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

12-15 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

13-16 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

14-17 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

15-18 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

16-19 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

17-20 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

18-21 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

19-22 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

20-23 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

21-24 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

22-25 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

23-26 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

24-27 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

25-28 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

26-29 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

27-30 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

28-31 มนีาคม 2562 24,888.- 7,900.- 1 

29 มนีาคม-01 เมษายน 2562 24,888.- 7,900.- 1 

30 มนีาคม-02 เมษายน 2562 24,888.- 7,900.- 1 



 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาเด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท 
 ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,000 บาท/ทรปิ** 

วนัแรก      กรุงเทพ   สนามบนิดอนเมอืง - สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์ - เมอืงนาโกยา่ – เมอืงอเิสะชมิะ - 

ถนนโอฮาไรมาจ ิ

03:30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชัน้ 3 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สาย

การบนิ AIR ASIA X เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการ

เชค็อนิ 

06.55 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น โดยเทีย่วบนิที ่XJ638 

สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3  

(น ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

14.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชูบุเซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิา

ของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศญีปุ่่ นไมอ่นุญาตใหน้ า

อาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั น าทา่นสู ่

มเิอะ Mie ตัง้อยูต่รงเกอืบศนูยก์ลางของประเทศญีปุ่่ น ขึน้ชือ่เรือ่งใบไมแ้ดง, การปีนเขา, สก,ี และมี

จุดชมววิหาดทรายชายฝ่ังแบบเวา้แหวง่ รวมทัง้ธรรมชาตทิีส่มบรูณ์ นอกจากนี้ยังมแีหลง่บนัเทงิ สวน

สนุกอกีจ านวนมาก ยิง่ไปกวา่นัน้มเิอะเปรยีบเสมอืน "คลังสมบัตอิาหารทะเลของประเทศ" ทีป่ระกอบ

ไปดว้ย กุง้อเิซะ(กุง้ขนาดใหญ่เหมอืนล็อบสเตอร์), หอยเป๋าฮือ้, หอยนางรม, ปลาปักเป้า เป็นตน้ 

อาหารอยา่งอืน่ยังม ีเนื้อวัววากวิชัน้สงูอยา่งเนื้อวัวมัทซซึากะอกีดว้ย นอกจากนี้ยังมสีถานทีต่่างๆ ที่

คนญีปุ่่ นชอบมาเยีย่มชม เดนิทางสู่ ถนนโอฮาไรมาจ ิOharaimachi ถอืเป็นถนนเสน้ส าคัญของ

เมอืงอเิสะชมิะ ถนนยอ้นยคุ ทีจ่ะน าพาทกุทา่น สมัผัสบรรยากาศรา้นคา้ของทีน่ีส่รา้งออกมาโดยการ

จ าลองมาจากยคุสมัยเอโดะ-เมจ ิท าใหเ้ราไดห้วนนกึถงึอดตีสไตลญ์ีปุ่่ น ไฮไลท!์!! ลิม้รสความอรอ่ย

ของขนมระดับภมูภิาค ขนม Akafuku หรอืมอีกีชือ่หนึง่ทีรู่จั้กกนัในชือ่ “ความสขุสแีดง” ท ามาจาก

ขา้วกับถั่วแดงบด และยังมเีสน้อดุง้อเิสะ ซึง่มคีวามหนากวา่เสน้อดุง้ทั่วไป ทีม่ใีหท้่านไดล้องซือ้ลอง

ชมิตลอดเสน้ทางถนนสายนี ้



 

 

พกัที ่ Ise Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง   หนิแตง่งาน Meoto Iwa – เกาะไขมุ่กมกิโิมโตะ – ชมโชว ์อามะซงั ด าน า้ – กะทอ่มอามะ

ซงั+ทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นชาวประมง - ศาลเจา้อเิสะ - มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็

สทด์รมีนางาชมิะ - เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่หนิแตง่งาน Meoto Iwa หรอืชือ่ภาษาองักฤษเรยีกวา่ Wedding Rocks ตัง้อยู่

ในศาลเจา้ฟตุามโิอคทิามะ ในเมอืงอเิสะชมิะในจังหวัดมเิอะ ชือ่เรยีกวา่ หนิแต่งงาน นัน้มาจากการที่

หนิมลีักษณะเหมอืนกบัดา้ยมงคลบนศรีษะคูบ่า่วสาวในพธิแีตง่งาน โดยลักษณะของหนินัน้แบง่เป็น 2 

กอ้นอยูร่มิทะเล กอ้นหนึง่เล็กอกีกอ้นหนึง่ใหญ่ ถูกเชือ่มโยงเขา้หากันดว้ยเชอืกฟากเสน้ใหญท่ีเ่รยีก 

ชิเมนาวะ (Shimenawa Rope) ซึ่งตามต านานหมายถึงคู่สามีภรรยา คือ เทพอซานาวิ 

(Izanagi no Okami) และ เทพอซิานาม ิ(Izanami no Okami) ผูส้รา้งสรรพสิง่บนโลกและ

ใหก้ าเนดิเทพต่างๆอกีมากมาย สว่นมากคนทีม่าสว่นใหญ่จะมาขอพรดา้นคู่ครอง ไมว่่าจะโสดหรอืมี

คู่รักอยู่แลว้ก็ตาม ใครทีเ่ป็นโสดก็จะมาขอพรใหเ้จอเนื้อคู่ ส่วนใครมคีู่อยู่แลว้ก็จะขอพรใหรั้กกันยนื

ยาวมคีวามสุขตลอดไป ศาลเจา้แห่งนี้จงึเป็นทีน่ยิมของคู่รักคู่แต่งงานในการมาขอพรกันอย่างมาก 

นับว่าเป็นอกีหนึง่ทีส่าวๆน่ามาปักหมุดดูซักครัง้เลยทเีดยีวเชยีว น าท่านชม เกาะไขมุ่กมกิโิมโตะ 



 

 

Mikimoto Pearl Island นับว่าเป็นเกาะที่มชี ือ่เสยีงโด่งดังมากๆ ดา้นไข่มุกระดับเกรดพรีเมีย่ม 

เรยีกว่าไข่มุกของทีน่ี่เป็น ราชาไขมุ่ก อกีทัง้ยังเป็นทีแ่รกทีป่ระสบความส าเร็จในการผลติมกุเลีย้ง

เป็นเจา้แรกของโลก โดยผูท้ีร่เิร ิม่ตน้การเพาะไขม่กุเลีย้งคนแรกอยา่งโคคชิ ิมกิโิมโตะ ซึง่เป็นผูก้อ่ตัง้

กจิการฟาร์มหอยมุกขึน้ในปี ค.ศ.1888 เนื่องจากปัญหาที่ไข่มุกธรรมชาตนัิ้นยากต่อการควบคุม

คุณภาพดา้นต่างๆและการผลติก็เต็มไปดว้ยขัน้ตอนที่ยุ่งยากแบบสุดๆ จากความส าเร็จของการ

เพาะเลีย้งไขม่กุของเคา้น่ันเองน ามาสูก่ารไดรั้บเกยีรตติดิ 1 ใน 10 นักประดษิฐช์ัน้น าของญีปุ่่ นในชว่ง

ปี ค.ศ.1930 ไม่ใชแ่ค่เพยีงการยอมรับภายในประเทศเท่านัน้ ไข่มุกของทีน่ี่เรยีกไดว้่าโด่งดังระดับ

สากลเห็นไดจ้ากการไปถกูน าไปใชใ้นการออกแบบมงกฎุมสิยนูเิวริส์กนัเลยทเีดยีว ไฮไลท!์! ชมโชว์

อามะซงั ด าน า้เก็บหอย ใตท้อ้งทะเล (หมายเหต ุรอบการแสดงอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

ฤดกูาลและสภาพอากาศ) ไดจ้ากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กระทอ่ม อามะซงั หมูบ่า้นชาวประมง ที่

จะพาทุกท่านไปร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหมแ่ละอกีหนึง่วัฒนธรรม วถิชีวีติทีห่าดูไดย้ากกบัอา

มะซงัและการรับประทานอาหารทะเลสดๆ ณ หมูบ่า้นแหง่นี ้ 

***อามะซงั คือ นกัด าน ้าผู ้หญิงของญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นอาชีพท้องถิ่นที่

จายตวัอยูต่ามภูมภิาคตา่งๆในประเทศญีปุ่่ น คอยหาสตัวน์ า้ในทะเล เชน่ 

หอยเมน่ หอยตา่งๆ กุง้ล็อบสเตอรท์ีอ่ยูต่ามพืน้ผวิทะเล รวมถงึหอยมุก มี

มากทีส่ดุคอือวิาเตะ และจงัหวดัมเิอะ*** 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) พเิศษ!!! เมน ูอาหารทะเลสดๆ ณ หมุบ่า้นชาวประมง 

เดนิทางสู่ ศาลเจา้อเิสะ Ise Jingu Shrines ศาลเจา้อันศักดิส์ทิธิใ์นเมอืงอเิสะ จังหวัดมเิอะ มผีู ้

เดนิทางมาสักการะปีละกวา่แปดลา้นคน เป็นศาลเจา้ทีช่าวญีปุ่่ น เชือ่วา่ตอ้งมาไหวส้กัครัง้หนึง่ในชวีติ 

นับว่าเป็นสถานทีท่ี่มคีวามศักดิส์ทิธิแ์ละมคีวามเก่าแก่ มอีายุราวๆ 2,000 ปี ที่นี่ชาวญี่ปุ่ นมักจะมา

สักการะบชูา เทพเจา้อามะเทระซ ึโอมคิาม ิAmaterasu เทพเจา้แหง่ดวงอาทติย ์ทีป่ระดษิฐาน

อยูภ่ายในศาลเจา้แหง่นี้ ซ ึง่เชือ่กนัวา่ราชวงศญ์ีปุ่่ นสบืเชือ้สายมาโดยตรง ศาลเจา้แหง่นีเ้ป็นแหลง่รวม

ศาลเจา้ถงึ 125 แห่ง โดยมศีาลเจา้หลักคอื ในคู (ศาลเจา้ดา้นใน) และ เกะคู (ศาลเจา้ดา้นนอก) 

ระหว่างทางเดนิไปนมัสการศาลเจา้ดา้นใน จะตอ้งเดนิผ่านป่าสนเขยีวชอุม่และ สะพานอุจ ิสะพานที่

เป็นเชงิสัญลักษณ์เชือ่มระหวา่งโลกมนุษยแ์ละดนิแดนศักดิส์ทิธิข์องเทพเจา้ สถานทีศ่ักดิส์ทิธิแ์หง่นี้ 

จัดเป็นสถานทีย่อดนิยมส าหรับการขอพร โดยเฉพาะความโชคด ีมผีูค้นนิยมมาขอพรและสักการะ

จ านวนมาก จากนัน้ อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ มติซุยเอาทเ์ล็ตพารค์ แจ็สทด์รมีนางาชมิะ Mitsui 

Outlet Park – Just Dream Nagashima เอาท์เล็ตมอลล์ที่มีจ านวนรา้นคา้มากที่สุดในญี่ปุ่ น 

สนิคา้ทีน่ีจ่ าหน่ายในราคาลด 30 – 70% จากราคาปกต ิทีน่ีม่ศีนูยอ์าหารและลานกจิกรรมอยูห่ลายจดุ

เหมอืนกบัเป็นธมีพารค์แหง่หนึง่ อสิระใหท้า่นไดห้าของถกูใจเป็นของฝาก ของทีร่ะลกึ ในราคาสดุคุม้

ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านชม เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination ณ 

สวนนาบะนะ ซาโตะ ธมีพารค์สวนดอกไม ้ทีม่ทีุ่งดอกไมใ้หช้มตลอดทัง้ 4 ฤดูกาล สามารถเทีย่วได ้

ตลอดทัง้ปี ไฮไลท!์!! ในชว่งฤดใูบไมร้ว่งตลอดจนถงึปลายฤดหูนาว (ตลุาคม-มนีาคม) จะไดรั้บความ

นยิมมากเป็นพเิศษ เนื่องจากมกีารประดับไฟขนาดใหญ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั

การแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุโมงคแ์สงไฟ (Tunnel of Light) หรือ การ

ประดบัไฟในน า้ (Water Illumination) น าทา่นสู ่นาโกยา่ (Nagoya)  

ค า่ อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ งานแสดงแสงส ีNabana No Sato 



 

 

พกัที ่ Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม อสิระชอ้ปป้ิงซาคาเอะ หรอื ทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆของเมอืงนาโกยา่ เต็มวนั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

หลังอาหารใหท้่านอสิระท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ภายในเมอืงนาโกย่า โดยมไีกดใ์หค้ าแนะน า

การเดนิทาง (ไมม่รีถบสับรกิาร) 

แนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วเมอืงนาโกยา่และเมอืงรอบๆ 

 พพิธิภณัฑก์ารรถไฟญีปุ่่ น SCMAGLEV and Railway Park เป็นพพิธิภัณฑร์ถไฟของ

บริษัท Central Japan Railways(JR Central) ใหค้วามรูเ้กี่ยวกับความกา้วหนา้ของรถไฟ

ความเร็วสงูในประเทศญีปุ่่ น และจัดแสดงรถไฟตา่งๆ เชน่ รถไฟหัวรถจักรไอน ้า 



 

 

 ทา่เรอืนาโงยา่ พพิธิภณัทส์ตัวน์ า้ และทวปีแอนตารต์กิ Nagoya Port Aquarium 

Antarctic เป็นหนึง่ในทา่เรอืทีใ่หญท่ีส่ดุของญีปุ่่ น ประกอบดว้ย พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า 

หา้งสรรพสนิคา้ สวนสนุก และพพิธิภณัฑอ์ืน่ๆ เชน่ Antarctic Meseum และ Maritime 

Meseum ทีม่จีดุชมววิทีช่ัน้ 63 ดว้ย 

 พพิธิภณัฑว์ทิยาศาสตรน์าโงยา่ Nagoya City Science Museum มตีัวอาคารทีเ่ป็นรปู

โลกยักษ์สเีงนิ ซึง่เป็นหนึ่่งในทอ้งฟ้าจ าลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึง่โปรแกรมทอ้งฟ้า

จ าลองจะเปลีย่นแปลงเป็นรายเดอืนรวมถงึปรากฏการณ์ทางดาราศาสตรใ์นปัจจุบันอกีดว้ย 

ถงึแมว้า่การบรรยายมเีพยีงภาษาญีปุ่่ นเทา่นัน้ 

 ศาลเจา้อะสตึะ Atsuta Shrine ตัง้อยู่ในป่าทางทศิใตข้องเมอืงนาโงย่า เป็นหนึง่ในศาล

เจา้ทีส่ าคัญทีส่ดุของศาสนาชนิโต สรา้งแบบสถาปัตยกรรมสไตลญ์ีปุ่่ นชนิเมซคูุร(ิShinmei-

zukuri) เป็นทีป่ระดษิฐานของเทพแห่งพระอาทติย ์Amaterasu และหอ้งเก็บดาบศักดิส์ทิธิ ์

Kusanagi ซึง่เป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑข์องจักพรรด ิ(แต่ไม่จัดแสดงใหแ้ก่

สายตาผูเ้ขา้ชม) 

 รสีอรท์นางาชมิะ Nagashima Resort เป็นสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจนอกเมอืงนาโงยา่ 

 แนะน าแหลง่ชอ้ปป้ิง 

 เจอารเ์ซ็นทรลัทาวเวอร ์JR Central Towers เป็นอาคารเพิม่เตมิจากสถานรีถไฟนาโงยา่ 

ประกอบดว้ยอาคารส านักงาน 30 ชัน้ สูง 245 เมตร  ชัน้ล่างของอาคารเชือ่มต่อระหว่าง

หา้งสรรพสนิคา้ทาคาชมิาย่า(Takashimaya department store) ทาวเวอร์พลาซ่าชอ้ปป้ิง

มอลล(์Tower Plaza shopping mall) และ JR Nagoya Station 

 ย่านซาคาเอะ เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 

(central park) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสือ้ผา้แฟชั่น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, 

รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ ทีน่ีก่นิบรเิวณตัง้แตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

 อาคารโอเอซสิ 21 Oasis 21 แลนดม์ารค์แห่งใหม ่ของวัยรุ่นนาโกยา่ อาคารแห่งนี้รองรับ

สถานีขนสง่รถบัสของนาโงยา่ พรอ้มทัง้เป็นแหล่งรา้นอาหาร และรา้นคา้มากมาย หากมกีาร

จัดกจิกรรมพเิศษก็มพีืน้ทีส่าธารณะ Milky Way Square นอกจากนีย้งัมพีืน้ทีส่ าหรับประชาชน

ทั่วไปไดเ้ขา้มาใชบ้รกิารสระน ้าขนาดใหญท่ี ่Water Spaceship roof อกีดว้ย 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

ทีพ่กั   Hotel Centmain Nagoya หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ปราสาทนาโกยา่ – วดัโอสุคนันอน – ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ - สนามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

- สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 



 

 

 

 เดนิทางสู ่ปราสาทนาโกยา่ Nagoya Castle สรา้งขึน้ในยคุเริม่ตน้สมยัเอโดะ ภายในมพีพิธิภณัฑ์

ที ่จัดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องปราสาท สวนหยอ่มรอบปราสาทแบง่เป็น 2 ชัน้ คอืคู

เมือง และก าแพงป้อมปราการ ซึง่เป็นจุดชมดอกซากุระบานในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือน

เมษายน จากนัน้น าท่านสู ่วดัโอสุคนันอน Osu Kannon Temple แรกเริม่สรา้งขึน้ ในจังหวัดกฟิุ 

และเนื่องจากไดรั้บความเสยีหายจากอทุกภัยบอ่ยครัง้ ดังนัน้จงึยา้ยมาประดษิฐาน ณ เมอืงนาโกยา่ 

เป็นหนึง่ในสามของศาลเจา้บชูาเจา้แมก่วนอมิทีใ่หญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น โดยวัตถปุระสงคห์ลักของวัดแหง่นี้ 

คอืการเคารพบชูารปูสลกัไมข้องเทพคนันอน เทพแหง่ความเมตตา ซึง่แกะสลักโดยพระสงฆ ์Kobo 

Daishi ภายใตห้อ้งโถงใหญ่ คือหอ้งสมุดชนิปูคุจ ิที่จัดเก็บหนังสือภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีน กว่า 

15,000 เล่ม หนังสอืเหล่านี้เป็นสมบัตขิองชาต ิและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม รวมถงึส าเนาทีเ่กา่แก่

ทีสุ่ดของพงศาวดารโคจคิ ิทีร่วบรวมประวัตศิาสตรต์น้ก าเนนิของญีปุ่่ น จากนัน้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง

ยา่นชอ้ปป้ิงโอสุ  Osu Shopping Arcade ของเมอืงนาโงยา่ มอีายปุระมาณ 400 กว่าปี มรีา้นคา้

นอ้ยใหญ่มากมายกว่า 1,200 รา้นคา้เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ประกอบดว้ยอาหารและสนิคา้

ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นน ้าหอม, เสือ้ผา้, เครือ่งส าอาง และรอ้งเทา้จากสารพัดยีห่อ้ดังและทีส่ าคัญคอื

ราคาถูกมาก นอกจากนี้แลว้ยังเป็นแหล่งรวมอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส,์ ชดุคอสเพลย,์ การต์ูนอะนเิมะ

และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย 

**อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั** 

 จนกระท ัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชูบเุซ็นแทรร ์เมอืงนาโกยา่ 

16.30 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ639 

21.10 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



 

 

ส าหรบัลกูคา้ทา่นทีไ่มเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ  หกัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท จากราคาทวัร ์

 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ื่นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 34 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

คา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้  

 

 

 
 



 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ด ้

ระบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุ

กรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 

ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ

เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

 
 



 

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจ

ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั ้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที่ 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที ่3 ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจ
เพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์................................................................................. วันเดนิทาง........................................ 

ชือ่ผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จ านวนผูเ้ดนิทางทัง้หมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จ านวนหอ้งพักทีใ่ชท้ัง้หมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชือ่ไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 

หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ืน่ตามทีท่า่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร   ไมท่านเนือ้วัว  ไมท่านเนือ้หม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอืน่ๆ .................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชือ่.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ล า ด ั
บ ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชือ่-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


