
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

            
** ชมความงามกบัเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที�ยวที�ถูกขนานนามวา่ "หลงัคาแห่งญี�ปุ่ น" 
** ชม"ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมืองและไดชื้�อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที�สุดของญี�ปุ่น 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาที�อุดมสมบูรณ์ 
** สัมผสักลิ�นอายเมืองเก่า "เมอืงทาคายาม่า" ทียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เมื�อสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี 
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (สาํหรับเดือนเมษายน) 
** ชมทุ่ง “ทวิลปิ” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (สาํหรับเดือนพฤษภาคม) 
** ชมทุ่ง “พิ)งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํ)าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิ�มไม่อั8น 
** บริการท่านดว้ยนํ)าดื�มที�ญี�ปุ่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวนัสงกรานต)์ 
    17 - 22 / 18 - 23 / 25 - 30 เมษายน 2561 

2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 

    9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วนัพืชมงคล) 

(หากท่านมีจองตั�วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที�ยวบินกบัเจ้าหน้าที� ก่อนจองตั�วค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
19.30 น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั8น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ8นเครื�อง 



22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี�ปุ่น โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 682 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั�วโมง / เวลาทอ้งถิ�นจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง) 
 

วนัที�สอง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- ชมทุ่งพิ)งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - 

โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั)น 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี�ปุ่น หลงัจากผา่นขั8นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 นาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัที�ไดชื้�อวา่เป็นวดัที�มีความศกัดิE สิทธิE  และไดรั้บ

ความเคารพนบัถือมากที�สุดแห่งหนึ�งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที�ศกัดิE สิทธิE  
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ� งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื�อความเป็นสิริมงคลตลอดทั8งปี ประกอบกบัภายใน
วดัยงัเป็นที�ตั8งของโคมไฟยกัษที์�มีขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึ� งแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตู
ทางเขา้ที�อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที�มีชื�อวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที�ประดิษฐานเจา้แม่
กวนอิมทองคาํ มีชื�อวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึ� งเป็นที�ตั8งของร้านคา้ขายของที�ระลึกพื8นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจที�ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซื8อเป็นของฝากของที�ระลึก และนาํ
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ8าสุมิดะ “หอคอยโตเกยีวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที�สูงที�สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี8 มีความสูง 634 เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึ� งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที�บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที�เตม็ไป
ดว้ยกลิ�นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั8นนาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึ�งของ
กรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึ� งจะมีผูค้นนบัหมื�นเดินกนั
ขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครื�องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เสื8อผา้, รองเทา้แฟชั�น และเครื�องสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซื8อ” 
สินคา้ตามอธัยาศยั 

 � รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 จากนั8นนาํท่านสัมผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิ)งค์มอส” ลกัษณะดอกมี 5 

กลีบคลา้ยๆดอกซากุระ คนญี�ปุ่นจึงเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่ “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแลว้เป็นพืชคนละชนิดกนั ใหท้่าน
ไดเ้ก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตั8งแต่สีขาว ชมพอู่อนๆ จนถึงสีชมพเูขม้ ตามอธัยาศยั (ขึ8นอยูก่บั
สภาพอากาศ) นาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ8าที�เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที�ใช ้
เวลาอนัยาวนานในการไหลลงมาสู่พื8นดินและซึมไปยงับ่อนํ8าแต่ละบ่อ ดงันั8นนํ8าที�อยูใ่นบ่อจะเป็นนํ8าที�ใส
สะอาดและสดชื�นมาก ในปี 1985 สถานที�แห่งนี8ยงัไดถู้กเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหล่งนํ8าจากธรรมชาติที�ดี
ที�สุดของญี�ปุ่นอีกดว้ย 
� พกัที� TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
� รับประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ8นชื�อของญี�ปุ่น แบบ
ไม่อั8น 
 



พิเศษ! ณ โรงแรมที�พกัแห่งนี8  ท่านจะไดส้ัมผสักบัการอาบนํ8าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพื�อผอ่นคลาย
ความเมื�อยลา้ การอาบนํ8าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ และยงัช่วย
ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัที�สาม ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  หรือ ชมทวิลปิ สวนสาธารณะฮานาโนะมยิาโกะ -  

ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านนอก) - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

สําหรับคณะเดินทาง เมษายน 2561 (ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ) 

จากนั8นนาํท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานที�ติดอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประ
ญี�ปุ่น บริเวณรอบๆมีตน้ซากุระสีชมพสูายพนัธ์ุโคอิกงั (Kohigan) ประมาณ 1,500 ตน้ เริ�มปลูกในปี 1875 และ
เปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ชม มีการจดัเทศกาลดอกซากุระเป็นประจาํทุกปีในเดือนเมษายนทั8งเดือน โดยการ
ตกแต่งสวนใหมี้บรรยากาศของเทศกาลที�คึกคกั ผูเ้ขา้ชมมากมายต่างพากนัมารวมตวักนัที�นี� ชมบรรยากาศที�เต็ม

ไปด้วยดอกซากุระ เป็นฉากหลงัที�สวยงามรอบปราสาท  (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ �นอยู่กับสภาพอากาศ)  
สําหรับคณะเดินทาง พฤษภาคม 2561 (ชมทวิลปิ ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ) 

จากนั8นนาํท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที�มีการจดัแสดง
ทุ่งดอกไมต้ามฤดูกาลตั8งแต่ช่วงฤดูใบไมผ้ลิถึงฤดูใบไมร่้วง มีพื8นที�ถึง 300,000 ตารางเมตร ใหท้่านไดช้ม “ดอก

ทวิลปิ” ตามอธัยาศยัพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงัที�สวยงาม (ความสวยงามของดอกทิวลิป....ขึ �นอยู่กับ
สภาพอากาศ) จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ตื�นตาตื�นใจกบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึง
ขั8นตอนการเพาะปลูกและการนาํมาทาํเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื8อขนมและของที�ระลึกที�ทาํมาจากวาซาบิ
สดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั8งเดิมที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบนี8 เท่านั8น อิสระใหท้่านได้
บนัทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั 

 � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณ์ของเมือง และไดชื้�อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที�มีความ
สวยงามที�สุดของญี�ปุ่น ที�สามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ที�ทาดว้ยสีดาํสนิททาํให้มีฉายาวา่ ปราสาทอีกาดาํ จากนั8นใหท้่านชอ้ปปิ8 ง ซื8อของที�ระลึกสไตลญี์�ปุ่นนานา
ชนิด ที� “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและสิ�งก่อสร้างที�
เป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศที�เหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ละลึกอยา่งยิ�ง 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
� พกัที� ROUTE-INN COURT HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 



    
 

วนัที�สี� ท่องเที�ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กาํแพงหิมะ) - เมอืงคานาซาว่า - มสุิอ ิเอ้าท์เลต็ โอยะเบะ 
 � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่จุดเริ�มตน้ของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที�ยวคลาสสิคที�ท่านจะประทบัใจ

ไม่รู้ลืม 
* โองิซาวา่ เส้นทางธรรมชาติ นาํท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาเป็นทาง

ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร 
* เขื�อนคุโรเบะ นาํท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั8นบนัไดอีกครั8 งเพื�อลดระดบัลงสู่สันเขื�อนคุโรเบะ 

เขื�อนขนาดยกัษที์�มีความยาวของสันเขื�อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมววิที�โอฬารตระการตาของเทือกเขา 
* คุโรเบะไดร่า ที�ราบสูงบนไหล่เขาที�ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที�เป็นเหวลึก สร้างความ

ตื�นตาตื�นใจยิ�งแก่นกัท่องเที�ยวทุกคน นาํท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซึ�งสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึง
ปลายทาง ไม่มีเสาคํ8าสลิงคั�นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาวา่กระเชา้พาโนราม่า 
� รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยอาหารญี�ปุ่นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง) 

* ไดคมัโป นาํท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่าที�สูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็นที�สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที�ราบไดคมัโป เพื�อชมทศันียภาพอีกฟากฝั�งของภูเขา 

* ดอยมุโรโด นาํท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผา่นป่าสนและทุ่งราบที�มีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกนัทุกฤดู เช่น นํ8าตกเมียวโจ เป็นนํ8าตกที�สูงที�สุดของประเทศญี�ปุ่น ผา่นป่าสนดึกดาํบรรพที์�มีอายุ
กวา่ 1,000 ปี และลดัเลาะไปตามซอกกาํแพงหิมะที�สูงกวา่ 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงตน้เดือนพฤษภาคม) 
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมววิสูงสุดของเส้นทางนี8บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเล
เมฆที�ตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั8งวนัทั8งคืน สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ท่านมิรู้ลืม 

* นาํท่านนั�งรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั8นบนัไดจากที�ราบสูงบิโจไดร่าเพื�อเปลี�ยนรถโคช้สายธรรมชาติได ้
และชมความแรงของนํ8าที�ปล่อยออกจากแอ่งนํ8าสีเขียวมรกตที�พวยพุง่ส่งเสียงดงัสนั�นสู่เบื8องล่างสู่ทาเทยาม่า 

  จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่ “เมืองคานาซาว่า” เพื�อชอ้ปปิ8 งจุใจกบั “มิสุอ ิเอ้าท์เลต็ โอยาเบะ” ซึ� งเป็น 
Outlet Malll ดว้ยพื8นที�กวา่ 39,300 ตารางเมตร ที�นี�จึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั8นนาํและร้านอาหารญี�ปุ่น ที�มี
ชื�อเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากนี8ก็จะมีส่วนนั�งพกัเทา้ นั�งพกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปปิ8 งมาเหนื�อยๆ กวา่ 200 ที�
นั�ง ใหท้่านไดซื้8อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ 

 � รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 � พกัที� APA KANAZAWA CHUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  



    
 
 

วนัที�ห้า ตลาดโอมโิจอจิิบะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ -  

ออิอนพลาซ่า 
� รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั8นนาํท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอจิิบะ” คือตลาดชื�อดงักลางใจเมืองคานาซาวา่ เริ�มเปิดให้บริการเมื�อ 400 ปีก่อน
ในฐานะตลาดเชา้ ในยคุศกัดินา ตลาดแห่งนี8 เคยเป็นแหล่งอาหารสาํคญัของแควน้คะกะ และเริ�มเปิดใหบ้ริการ
แก่คนทั�วไปในปี 1904 หลงัจากนั8น ตลาดแห่งนี8ไดรั้บความนิยมมากขึ8นเรื�อยๆจนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแห่ง

คานาซาว่า” คราครํ�าไปดว้ยชาวบา้นในทอ้งถิ�นและนกัท่องเที�ยวอยูเ่สมอ ภายในตลาดมีร้านคา้ประมาณ 170 
ร้าน จาํหน่ายอาหารทะเล ผกัสด เนื8อสัตว ์กบัแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวติประจาํวนั ดอกไม ้และสินคา้อื�นๆอีก
มากมาย ลองไปสัมผสับรรยากาศที�แสนครึกครื8นของตลาด พอ่คา้ส่งเสียงเซ็งแซ่อยา่งมีชีวติชีวา นอกจากนี8  
ตลาดโอมิโจยงัมีชื�อเสียงเรื�องร้านอาหาร คุณจะไดพ้บกบัเมนูขา้วหนา้ปลาดิบ และซูชิสดใหม่ จากนั8นนาํท่าน
เดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานที�พิเศษสุด ซึ� งแสดงถึงความสามารถและ
พยายามของชนชาติญี�ปุ่นโบราณ หมู่บา้นที�ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึ� งเป็นแบบญี�ปุ่นดั8งเดิม ชื�อนี8ไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึ� งแปลวา่พนมมือ 
ตามรูปแบบของบา้นที�หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที�พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ� งโครงสร้างของบา้นสร้างขึ8นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่
ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที�ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชมความ
สวยงามของหมู่บา้นแห่งนี8ตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
� รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั8นนาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็น
ทั8งที�ทาํงาน และที�อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกลูโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที�แลว้ ให้ท่านเลือกชมและซื8อสินคา้พื8นเมือง ณ “เขตเมือง

เก่าซันมาชิซูจิ” ซึ� งเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที�ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกลิ�นไอ
ในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั8นนาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลา

ซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญี�ปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้
ท่านเลือกซื8อสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื�อเดินทางกลบั 
� รับประทานอาหารคํ�าแบบอิสระ เพื�อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 



     
 

วนัที�หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที�ยวบินที� TG 647 
04.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เปี� ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั8งโรงแรมต่างๆที�ระบุในรายการนี8อาจมีการปรับยา่น และสถานที�ตั8ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั8งนี8 ยงัคงไวซึ้� งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเที�ยวเป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  18 - 23 เมษายน 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ8นไป 

ผูใ้หญ่ 46,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  44,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 42,900 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัdวเครื�องบิน ลด (ทั8งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัdวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

((รับส่วนลด 2,000 บาท)) จากราคาเดมิ 49,900.->>เพยีง 47,900.- 

เดนิทาง  16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวนัสงกรานต)์ 
17 - 22, 25 - 30  เมษายน 2561 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ8นไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท >>> 47,900 บาท 



เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท >>> 45,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท >>> 43,900 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัdวเครื�องบิน ลด (ทั8งเดก็และผูใ้หญ่) -21,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัdวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

((รับส่วนลด 3,000 บาท)) จากราคาเดมิ 49,900.->>เพยีง 46,900.- 

เดนิทาง  2 – 7,  8 - 13 พฤษภาคม 2561 

9 - 14 / 10 - 15  พฤษภาคม 2561 (วนัพืชมงคล) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึ8นไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท >>> 46,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท >>> 44,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท >>> 42,900 บาท 
พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัdวเครื�องบิน ลด (ทั8งเดก็และผูใ้หญ่) -21,000 บาท 

เดก็ทารก อายตุ ํ�ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัdวก่อนทาํการจองค่ะ 
 

อตัราค่าบริการนี)รวม 
o ตัdวเครื�องบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที�ระบุในโปรแกรม (ชั8นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมนํ8ามนัที�สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที� 16/2/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที�ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมที�พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ�ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o นํ8าดื�มที�ญี�ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั8งหมด 4 วนั) 
 

 



อตัราค่าบริการนี)ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%  
o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื�องดื�มในหอ้งพกั และค่าอาหารที�สั�งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั�งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที�บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่านํ8าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี�ยนแปลงตัdว กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี�ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที�) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมนํ8ามนัที�ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ�มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ประเภทท่องเที�ยวระยะสั8น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�ง / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั8นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 31-45 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 21-30 วนัก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทวัร์ (นบัจากวนัที�ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o เนื�องดว้ยไม่ตอ้งยื�นวซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที�ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที�ไม่สามารถทานได้, ที�นั�งที�ต้องการ, และเลขที�สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมสาํรองที�นั�ง หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 

เงื�อนไขและข้อกาํหนดอื�นๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE เปลี�ยนแปลงราคาในกรณีที�มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที�ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัdวเครื�องบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที�สาํรองที�นั�ง หากไม่มีการแจง้

เรื�องไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที�เกิดขึ8นจากตัdวเครื�องบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัdวทุกชนิดเพิ�ม หากสายการบินปรับขึ8นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัdวเครื�องบินขากลบัซึ� งยงัไม่ไดใ้ช ้ไมส่ามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที�ยวนี8  หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั8งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิE  ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั8นหากท่านมีเหตุอนัใดที�ทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเที�ยวพร้อมคณะตามรายการที�ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี�ปุ่นให้กบัคนไทยที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการพาํนกัระยะสั8นในประเทศ
ญี�ปุ่นนั8น ทางรัฐบาลญี�ปุ่นไดป้ระกาศเริ�มบงัคบัใชใ้นวนัที� 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นได ้15 



วนั (หากผูย้ื�นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี�ปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์�นๆ จะตอ้งยื�นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั8นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ�งอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ที�จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั8งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอื�นๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที�วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที�
ประสานงานและเจา้หนา้ที�จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที�ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิE ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ที�จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�ต่าง ๆ ที�เกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื�อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิE ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั8งนี8ทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั8งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


