
 
FUJI ALPS 6D4N  

ซุปตาร ์JUMBO 
กําหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-พฤษภาคม 2561 

 
โดยสายการบนิไทย (THAI) 

 



อลัไพนร์ทู สมัผสั Snow Wall กําแพงหมิะขนาดมะหมึา 
ไหวพ้ระขอพร ณ วดัอาซากสุะ ผา่นชม โตเกยีวสกายทร ี

สมัผสัความยิJงใหญ ่ภเูขาไฟฟจู ิแลนดม์ารค์สําคญัของญีJปุ่ น 
ชมทุง่ดอกไมแ้สนสวยตามฤดกูาล ณ สวนฮานะโนะมยิาโกะ 

เทีJยวยา่นเมอืงโบราณ ซนัมาชซูิจ ิณ ทาคายามา่  
และเยีJยมชมหมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ 

ชอ้ปปิP งจใุจ 2 ยา่นดงัของ 2 เมอืง ซาคาเอะ และ ชนิไซบาช ิ

พเิศษ!!! อาบนํPาแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปยูกัษ ์ 
FREE WIFI ON BUS 

มนํี PาดืJมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนืJองจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํJากวา่ 2 ปี ราคา 9,000.-** 

 ราคานีPไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ 1,200 บาท/ทรปิ** 
 

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ

19.00 น       พรอ้มกันที� สนามบนิสุวรรณภูม ิชั �น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร ์C สายการบนิไทย มเีจา้หนา้ที�
ของบรษัิทคอยตอนรับทา่น 

22.10 น      ออกเดนิทางสูส่นามบนินารติะ ณ ประเทศญี�ปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG640 

(บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

วนัทีJสอง   สนามบนินารติะ – โตเกยีว – วดัอาซากุสะ – โตเกยีวสกายทร ี(ผา่นชม) – สวนดอกไมฮ้า
นะโนะมยิาโกะ – โกเท็มบะ เอา้ตเ์ลต – Dinner บฟุเฟตข์าปยูกัษ ์- ออนเช็นธรรมชาต ิ 

06.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินารติะ ประเทศญีJปุ่ น นําท่านผ่านขั �นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีJญีJปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัJวโมง กรุณาปรบันาฬกิาของทา่นเพืJอความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญีJปุ่ นไม่อนุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จําพวก เนืPอสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั***  เดนิทางสู ่
เมอืงโตเกยีว นําทา่นนมสัการเจา้แมก่วนอมิทองคํา ณ วดัอาซากุสะ วัดที�ไดช้ื�อว่าเป็นวัดที�มคีวาม

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีJยว กรุป๊ไซต ์

18-23 เมษายน 2561 43,888.- 8,900.- 34+1 
23-28 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 
24-29 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 
25-30 เมษายน 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 

26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.- 34+1 
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.- 34+1 
30 เมษายน-05 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.- 34+1 

01-06 พฤษภาคม 2561 45,888.- 8,900.- 34+1 
02-07 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 
03-08 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 
07-12 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 
08-13 พฤษภาคม 2561 44,888.- 8,900.- 34+1 



ศักดิ3สทิธิ3 และไดรั้บความเคารพนับถอืมากที�สดุแหง่หนึ�งในกรงุโตเกยีว ภายในประดษิฐานองคเ์จา้แม่
กวนอมิทองคําที�ศักดิ3สทิธิ3 ขนาด 5.5 เซนตเิมตร ซึ�งมักจะมผีูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสริิ
มงคลตลอดทั �งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที�ตั �งของโคมไฟยักษ์ที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ย
ความสงู 4.5 เมตร ซึ�งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สดุของวัด ที�มชี ื�อว่า “ประตูฟ้าคํา
รณ” และถนนจากประตเูขา้สูต่ัววหิารที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองคํา มชีื�อวา่ ถนนนากามเิซะ ซึ�ง
เป็นที�ตั �งของรา้นคา้ขายของที�ระลกึพื�นเมอืงต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนดิ ของเล่น รองเทา้ 
พวงกญุแจที�ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื�อเป็นของฝากของที�ระลกึอสิระ และท่านสามารถเดนิไป
ถ่ายรูปคู่กับหอคอยที�สูงที�สุดในโลก แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่นํ�าสุมดิะ 
หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึPนหอคอย) หอส่งสัญญาณ
โทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้รกิารเมื�อวันที� 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอนี�มคีวามสูง 
634 เมตร สามารถทําลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซึ�งมคีวามสงู 600 เมตร 
และหอซเีอ็น ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร ทวิทัศน์ของ “หอคอย
โตเกยีวสกายทร”ี ที�บรรจเุทคโนโลยแีนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวัดอาซะกซุา่ที�เต็มไป
ดว้ยกลิ�นอายแบบเมอืงเกา่ของเอะโดะ 

เทีJยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

เดนิทางสู ่สวนดอกไมฮ้านะโนะมยิาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท้ี�เรยีก
ไดว้า่งดงามที�สดุแหง่หนึ�งในบรเิวณๆ ภเูขาไฟฟจู ิสวนดอกไมข้นาดใหญใ่กลก้ับทะเลสาบยามานะกะ
และภเูขาไฟฟจู ิมพีื�นที�ถงึ 300,000 ตารางเมตร หรอืประมาณ 87.5 ไร ่มดีอกไมห้ลายพันธุ ์ที�ปลูกไว ้
ใหนั้กทอ่งเที�ยวไดเ้ดนิทางมาชมตลอดทั �งปี ภายในสวนนอกจากทุง่กวา้งแลว้นั�นยงัมดีอกไมท้ี�ถกูปลกู
ไวใ้นโดมขนาดใหญ่ เพื�อที�ว่าหากวันใดที�มฝีนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมใ้นร่มได ้
ไฮไลท!์!! นํ�าตกเมยีวจนิ นํ�าตกสงู 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บรเิวณรอบๆ นํ�าตกยงัมกีงัหัน

และ มุมถ่ายรูปใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเขา้ชม
ดอกไมไ้ดต้ั �งแตฤ่ดใูบไมผ้ลจินถงึฤดใูบไมร้ว่ง ทางสวนมตีารางบอกชว่งเวลาดอกไมบ้าน ว่าชว่งไหน
มดีอกไมอ้ะไรใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับสสีันของดอกไมน้านาพันธุ ์(ปลายเดอืนเมษายน-กลางเดอืน
พฤษภาคม : ดอกทวิลปิ, เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกรกฎาคม : ดอกป๊อปปี� ,แคลฟิอรเ์นียป๊อปปี� , 
เดอืนกรกฏาคม-เดอืนกันยายน : ดอกบานชื�น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นตน้) เดนิทางสู ่
โกเท็มบะ แฟคทอรีJ เอา้ทเ์ลท ใหท้่านไดช้อ้ปปิ�งอยา่งจุใจกับสนิคา้แบรนดเ์นมที�แหล่งรวมสนิคา้
นําเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี�ปุ่ นโกอนิเตอรม์ากมาย เชน่ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, 
CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯ เลอืกซื�อ กระเป๋าไฮไซ BALLY, PRADA, 
GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ เลือกดูเครื�องประดับ และนาฬกิาหรูอย่าง TAG 
HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเทา้แฟชั�น HUSH PUPPIES, 
SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ หรอืเลอืกซื�อสนิคา้สําหรับคุณหนู AIGLE, BANDAI 
ASOBI, HAKKA KIDS และสนิคา้อื�นๆ อกีมากมาย ไดเ้วลานําทา่นเขา้สูท่ี�พัก  

คํJา บรกิารอาหารคํJา ณ ภตัตาคาร ของโรงแรม เมน ูบฟุเฟตข์าปยูกัษ ์(2) 

ทีJพกั FUJI SAN RESORT HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

จากน ัPนใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แชนํ่ Pาแรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชืJอวา่ถา้ไดแ้ชนํ่ Pาแรแ่ลว้ จะ
ทําใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึPน 

 



วนัทีJสาม   ภูเขาไฟฟูจ ิ- พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว – หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – เมอืงมตัสโึมโต ้– ปราสาท
มตัสโึมโต ้- ถนนนาคามาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาไฟฟูจ ิที�มคีวามสงูเหนอืจากระดับนํ�าทะเล 3,776 เมตร ภเูขาที�มชี ื�อเสยีงเป็น
ที�รูจั้กไปทั�วโลกในเรื�องความสวยงามที�ธรรมชาตไิดม้อบมาใหอ้ยา่งลงตัว และยงัถอืวา่เป็นสญัลักษณ์
หนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น ทั �งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที�ยวต่างชาตทิี�มาเยือนญี�ปุ่ นตลอดทุก
ฤดูกาล นําท่านขึPนสู่ช ัPนทีJ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิqไม่ข ึPน ในกรณีทีJอากาศไม่
เอืPออํานวย หรอื ทางขึPนปิด) ที�ทุกท่านจะไดเ้ห็นถงึความสวยงามของตัวภเูขาและววิโดยรอบของ
ภเูขาไฟฟจู ิและสมัผัสกบัความหนาวเย็น ใหท้กุทา่นไดถ้่ายภาพความประทับใจเก็บไว ้และเลอืกซื�อ
สนิคา้ของที�ระลกึซึ�งเป็นสญัลักษณ์รปูภเูขาไฟฟจูใินหลากหลายบรรยากาศไดอ้กีดว้ยอสิระใหท้่านได ้
เพลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นไปสมัผัสประสบการณ์แปลก
ใหมท่ี� พพิธิภณัฑแ์ผน่ดนิไหว (Experience Earthquake) ที�จําลองเรื�องราวของภเูขาไฟฟจู ิ
และท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเหตุการณ์เรื�องราวต่างๆ เกี�ยวกับแผ่นดนิไหวที�
เกดิขึ�นในประเทศญี�ปุ่ น และจากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย 

เทีJยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

จากนั�นเดนิทางสู่ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก (Oshino Hakkai) ในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสเีป็นจุด
ท่องเที�ยวสําคัญอกีสถานที�หนึ�ง โดยมวีวิภูเขาไฟฟจูสิขีาวตัดกับพื�นหลังสฟ้ีา และใบไมเ้ปลี�ยนส ีสี
เหลอืง แดง สม้ เป็นภาพที�สวยงามมาก โอชโินะฮักไกเป็นหมูบ่า้นเล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่นํ�า 8 บอ่ใน
โอชโินะ ตั �งอยูร่ะหว่างทะเลสาบคาวากจูโิกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บอ่นํ�าทั �ง 8 นี�เป็นนํ�าจาก
หมิะที�ละลายในชว่งฤดรูอ้น ที�ไหลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟจูผิ่านหนิลาวาที�มรีูพรุนอายกุว่า 80 
ปี ทําใหนํ้�าใสสะอาดเป็นพเิศษ นอกจากนี�ยงัมรีา้นอาหาร รา้นจําหน่ายของที�ระลกึ และซุม้รอบๆบอ่ ที�
ขายทั �งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมอื และผลติภัณฑท์อ้งถิ�นอื�นๆ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับ
การถา่ยรปูและซื�อของที�ระลกึตามอธัยาศัย  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมตัสโึมโต ้(Matsumoto) เป็น
เมอืงที�ใหญเ่ป็นอนัดับสองของจังหวัดนากาโน่ นําทา่นเขา้ชม ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto 
Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดั �งเดิมที�ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น  
เนื�องจากสรา้งอยู่บนพื�นที�ราบ ในภาษาญี�ปุ่ นจงึเรียกว่า ฮริาจโิระ (Hirajiro) ปราสาทแห่งนี�มี
เอกลักษณ์ตรงที�มหีอคอยและป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก และดว้ยสโีทนมดืทําใหเ้กดิ
ความรูส้กึที�ย ิ�งใหญ่และสขุมุ จนไดรั้บฉายาว่า ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo) ภายในตกแต่งดว้ยไม ้
จดุที�น่าสนใจ ไดแ้ก ่บนัไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตร ูชอ่งสําหรับธนู และหอสงัเกตการณ์
จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืง พรอ้มกบัสมัผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิ�น ณ ถนนนาคา
มาช ิ(Nakamachi Street) สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยอาคารเกา่แกส่ไตลโ์บราณที�เก็บ
รักษาไวเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึ�ง (kura) ที�มผีนังสขีาว ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของ
ย่านการคา้ในอดีต นอกจากนี�ยังมีรา้นคา้เล็กๆ ขายของแฮนด์เมด ของที�ระลึก ของสะสมต่าง 
รา้นอาหาร เครื�องดื�ม และที�พักแบบเรยีวกงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเที�ยวอกีดว้ย 

คํJา         อสิระรบัประทานอาหารคํJาตามอธัยาศยั  

ทีJพกั  MATSUMOTO HOTEL AREA หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีJส ีJ  สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขืJอนคโุรเบะ – เมอืงคานาซาวา่ – 
สวนเค็นโรคเุอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

นําทา่นสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาต ิในเสน้ทาง สายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ 
ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของเจแปนแอลป์ โดยการนําท่านเดนิทางสู่ สถานทีาเทยาม่า จากนั�นนําท่าน
โดยสารเคเบิ�ลคาร ์ลอดภูเขาสู่ สถานบีโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําท่านเดนิทางสู ่
สถานมีโูรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์
ญี�ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี�ยวความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั�นนําท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึ�งสงูเป็นอนัดับสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและยังเป็นหนึ�งในสามภเูขาศักดิ3สทิธิ3
ตามความเชื�อคนญี�ปุ่ นตั �งแตส่มยัโบราณ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพทวิทัศนอ์นัสวยงามน่าประทับใจจากยอด
เขาทาเทยามา่ ซึ�งในวันที�ทอ้งฟ้าโปรง่ สามารถมอง เห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิและใหท้กุทา่นไดเ้ดนิ
บนเสน้ทางที�สองขา้งทางเป็น กําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร (ขึ�นอยู่กับ
สัมผัสกับความขาวของหมิะที�สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอกีทัศนียภาพที�ตื�นตาตื�นใจ 
เพลดิเพลนิกบัการบนัทกึภาพที�ประทับใจ  นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี�ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ ที�มี

ความ ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ี�อยูส่งูที�สดุในญี�ปุ่ น จากนั�นนําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้า 
ที�ไม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนั�นนําท่านนั�งเคเบิ�ลคารล์อดภเูขา
จาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ�งเป็นเคเบิ�ลคารแ์ห่ง
เดยีวในญี�ปุ่ นที�ลอดภเูขาตั �งแต่ตน้จนสดุเสน้ทาง ทั �งนี�เพื�อหลกีเลี�ยงหมิะที�ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว 
จากนั�นชม เขืJอนคโุรเบะ ซึ�งเป็นเขื�อนยกัษ์กั �นนํ�าที�ใหญม่หมึาที�สดุของประเทศญี�ปุ่ น จะมสีายรุง้พาด
ผา่นตลอดปี ที�โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 
เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตร ซึ�งใชเ้วลาตั �งแต่เริ�มบกุเบกิจนเสร็จสิ�นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัว
เขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื�อขา้มเขื�อน 800 เมตร 

เทีJยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

 เดนิทางสู่ เมอืงคานาซาวา่ เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิอันรุ่งเรอืงและอารยะธรรมอันลํ�าค่าตั �งแต่
สมัยเอโดะชว่งที�ขนุนางศักดนิาชั �นสงูทั �งหลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื�องของการทํางานฝีมอืและ
วัฒนธรรม นําท่านชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ื�อว่าเป็น 1 ใน 3 ของ
สวนที�น่าตื�นตาตื�นใจที�สุดของประเทศญี�ปุ่ น พื�นที�ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั�น ประกอบไปดว้ยววิ
ทวิทัศน์ของบ่อนํ�า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ที�ใชใ้นการผลติชานั�นเอง ความหมาย
ของคําวา่ เค็นโรค ุคอื สวนที�มอีงคป์ระกอบที�ด ี6 อยา่งดว้ยกัน ก็คอืพื�นที�ที�กวา้งขวาง, บรรยากาศที�
เงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหลง่นํ�า, และทัศนยีภาพลอ้มรอบที�สวยงามตระการ
ตา นักท่องเที�ยวสามารถดื�มดํ�าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที�ผลัดเปลี�ยนมี
ความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั�น อิสระใหท้่านชอ้ปปิ� ง บริเวณหนา้
สวนสาธารณะตามอธัยาศัย  



คํJา         อสิระรบัประทานอาหารคํJาตามอธัยาศยั 

ทีJพกั  APA KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีJหา้   หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิP งซาคาเอะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศ
ญี�ปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาที�มรีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ The most beautiful village in Japan 
และเป็นเมอืงมรดกโลกที�มชี ื�อเสยีงแห่งหนึ�ง HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนา
โบราณที�มอีายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบ่งบอกถงึ
ลักษณะ รปูแบบของบา้นที�มหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้
หากัน ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไมใ่ชต้ะป ูต่อมา
ในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก  

เทีJยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8)  

 เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิPลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเกา่แก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเก่าทาคายาม่าที� ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachisuji) ย่านเมอืงเก่าที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 
300 ปีก่อนไดเ้ป็นอยา่งด ีผ่านชม อาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีทําหนา้ที�
เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�นประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 
จนกระทั�งปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการ
บํารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจบุนัใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนางศักดนิา แผน
ที�ภมูภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิJมประมาณ 430 เยน/
ทา่น)  

นําทา่นสู ่นาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi) มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 
2 ลา้นคน เป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และการคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ น จากนั�นเดนิทางสู ่
ย่านซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิการคา้ มีหา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรือ เมอืงใตด้นิ 
(central park) ที�เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆ เชน่ รา้นเสื�อผา้แฟชั�น, รา้นของใชก้ระจุกกระจกิ, รา้นซา
ลอนความงาม เป็นตน้ ที�นี�กนิบรเิวณตั �งแตส่ถานซีาคาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํJา         อสิระรบัประทานอาหารคํJาตามอธัยาศยั 

ทีJพกั  IGA UENO FLEX HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีJหก  ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) – ชอ้ปปิP งชนิไซบาช ิ- สนามบนิคนัไซ โอซากา้ – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9)  

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ ชม ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) เป็นหนึ�งใน
แลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั �งหมด 8 ชั �น ตัวปราสาทถูก
ลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คูนํ�า และสวนนชิโินมารุซ ึ�งอยู่ทางป้อมตะวักตก มตีน้ซากรุะกว่า 
600 ตน้ ในชว่งเดอืนเมษายนจงึเป็นแหลง่ชมซากรุะทีJโดง่ดงัเพราะฉากดา้นหลงัของสวนแหง่
นีPจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากา้ทีJสวยงามเป็นอยา่งยิJง  



เทีJยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

เดนิทางสูเ่มอืงโอซากา้ นําทา่นสูย่า่นชอ้ปปิ�ง ชนิไซบาช ิShinsaibashi บรเิวณแหล่งชอ้ปปิ�งแห่ง
นี�มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลีก รา้นแฟรนไชส์ รา้นเครื�องสําอางค์ รา้น

รองเทา้ กระเป๋านาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสื�อผา้สตรีทแบรนด์ทั �งญี�ปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที�ตอ้งการรวมกันอยูบ่รเิวณ
นี� นําท่านชอ้ปปิ�งกันต่อที� ดวิตีPฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอดภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ต่างๆ 
ตามอธัยาศัย จากนั�นไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ 

17.35 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย THAI AIRWAYS เที�ยวบนิที� TG673 

 (บรกิารอาหารรอ้น พรอ้มเครื�องดื�ม บนเครื�อง) 

21.25 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

สําหรบัลกูคา้ทา่นทีJไมเ่อาต ั�วเครืJองบนิ  หกัคา่ต ั�วออก 10,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัPงนีPเพืJอประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิq :  รายการทวัรส์ามารถเปลีJยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืJองจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีJยวญีJปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญีJปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัJวโมง มอิาจเพิJมเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัPงนีPข ึPนอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัPนๆ เป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิqในการปรบัเปลีJยนเวลาทอ่งเทีJยวตามสถานทีJในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัwวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 



× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ
ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น
รอ้งขอวซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด
มาตรฐาน 

× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัwวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึPนตํJา 34 ท่าน หากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิ3ในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงืJอนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาท ภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ3ในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมัดจําตามที�กําหนด ขออนุญาตตัดที�นั�งใหล้กูคา้ทา่นอื�นที�รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุืJอพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชืJอสํารองทีJน ัJง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ืJอพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีJยวทรปิใด, วนัทีJใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิqไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชืJอ-นามสกลุ และอืJนๆ เพืJอใชใ้นการจองต ั�วเครืJองบนิท ัPงส ิPน 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึ�นไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ืJอนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัwวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ3ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ3 ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีJปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีJประสงคจ์ะพํานกัระยะส ัPนในประเทศญีJปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พืJอการทอ่งเทีJยว เยีJยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืJนเอกสารในข ัPนตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพืJอยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น* ดงัตอ่ไปนีP 

1. ตัwวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด บตัร

เครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีJปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญีJปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 



4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ
ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัPงหมดกอ่นทําการจอง เพืJอความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิqท ีJจะเลืJอนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึPนในกรณีทีJมผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ3การเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ3ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที� 2 ของการเดนิทาง ถงึวันที� 3 ของการเดนิทาง รวมจํานวน 5 
ขวด 

15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ
เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ3ในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 

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

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชืJอผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชืJอไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  � ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ .................................................................................................................................. 

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

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงืJอนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชืJอ.............................................................ผูจ้อง 
 

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

ลําดบั ชืJอ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชืJอ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    


