
 
 

 
 

 

            
** ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเท่ียวท่ีถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" 
** ชม"ปราสาทมัตสโึมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามท่ีสดุของญี่ปุ่น 
** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหบุเขาที่อุดมสมบูรณ์ 
** สัมผัสกล่ินอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี 
** ความสวยงามของ “ชมดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (ส าหรับเดือนเมษายน) 
** ชมทุ่ง “ทิวลิป” ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ (ส าหรับเดือนพฤษภาคม) 
** ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK 
** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น 
** บริการท่านด้วยน้้าดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน 

 

ก้าหนดการเดินทาง 16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) 
    17 - 22 / 18 - 23 / 25 - 30 เมษายน 2561 

2 - 7 / 8 - 13 พฤษภาคม 2561 
    9 - 14 / 10 - 15 พฤษภาคม 2561 (วันพืชมงคล) 

(หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเที่ยวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วค่ะ) 
 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินฮาเนดะ 
19.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 
 



วันที่สอง วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจกุู - ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - 
โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญ่ีปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากุสะ” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับ

ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าที่ศักดิ์สิทธิ์ 
ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายใน
วัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตู
ทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าค ารณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ 
ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก และน า
ทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซะกุซ่าที่เต็มไป
ด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นน าท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของ
กรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกัน
ขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, 
นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่น และเครื่องส าอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” 
สินค้าตามอัธยาศัย 

  รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 จากนั้นน าท่านสัมผัสความงดงามระรานตาของพรมสีชมพูขนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิ้งค์มอส” ลักษณะดอกมี 5 

กลีบคล้ายๆดอกซากุระ คนญ่ีปุ่นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแล้วเป็นพืชคนละชนิดกัน ให้ท่าน
ได้เก็บภาพประทับใจกับ ทุ่งดอกไม้หลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพูอ่อนๆ จนถึงสีชมพูเข้ม ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) น าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้ 
เวลาอันยาวนานในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ าแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ าที่อยู่ในบ่อจะเป็นน้ าที่ใส
สะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ าจากธรรมชาติที่ดี
ที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 
 พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ให้ท่านได้ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบ
ไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ าแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนน
เซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพ
ดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 



    
 

วันทีส่าม ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ  หรือ ชมทิวลิป สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ -  
ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ (ดา้นนอก) - ถนนนากามาจ+ิถนนนาวาเตะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ส้าหรับคณะเดินทาง เมษายน 2561 (ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ) 
จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประ
ญ่ีปุ่น บริเวณรอบๆมีต้นซากุระสีชมพูสายพันธุ์โคอิกัง (Kohigan) ประมาณ 1,500 ต้น เร่ิมปลูกในปี 1875 และ
เปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจัดเทศกาลดอกซากุระเป็นประจ าทุกปีในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการ
ตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคัก ผู้เข้าชมมากมายต่างพากันมารวมตัวกันที่นี่ ชมบรรยากาศท่ีเต็ม
ไปด้วยดอกซากุระ เป็นฉากหลังที่สวยงามรอบปราสาท  (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  
ส้าหรับคณะเดินทาง พฤษภาคม 2561 (ชมทิวลิป ณ สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ) 
จากนั้นน าท่านสู่ “สวนสาธารณะฮานาโนะมิยาโกะ” สวนสาธารณะริมทะเลสาบยามานากาโกะ ที่มีการจัดแสดง
ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง มีพื้นที่ถึง 300,000 ตารางเมตร ให้ท่านได้ชม “ดอก
ทิวลิป” ตามอัธยาศัยพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังที่สวยงาม (ความสวยงามของดอกทิวลิป....ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ตื่นตาตื่นใจกับ “ต้นวาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึง
ขั้นตอนการเพาะปลูกและการน ามาท าเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซื้อขนมและของที่ระลึกที่ท ามาจากวาซาบิ
สดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแถบนี้เท่านั้น อิสระให้ท่านได้
บันทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอัธยาศัย 

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมด้านนอก) สัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความ
สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกท าลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปจจจุบัน ตัวปราสาทมี
ผนัง ที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่นนานา
ชนิด ที่ “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกล้กับปราสาท ทียังคงลักษณะบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างที่
เป็นสไตล์โบราณไว้ได้อย่างดี ท าให้ได้บรรยากาศที่เหมาะแก่การถ่ายรูปไว้เป็นที่ละลึกอย่างยิ่ง 
 รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ ROUTE-INN COURT HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    



 

วันทีส่ี่ ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (ก้าแพงหิมะ) - เมืองคานาซาว่า - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ 
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจ

ไม่รู้ลืม 
* โองิซาว่า เส้นทางธรรมชาต ิน าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทาง

ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร 
* เขื่อนคุโรเบะ น าท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกคร้ังเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ 

เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา 
* คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความ

ตื่นตาตื่นใจยิ่งแก่นักท่องเที่ยวทุกคน น าท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึง
ปลายทาง ไม่มีเสาค้ าสลิงคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า 
 รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารญ่ีปุ่นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง) 

* ไดคัมโป น าท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝจ่งของภูเขา 

* ดอยมุโรโด น าท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ าตกเมียวโจ เป็นน้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น ผ่านป่าสนดึกด าบรรพ์ที่มีอายุ
กว่า 1,000 ปี และลัดเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) 
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเล
เมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม 

* น าท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดจากที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติได้ 
และชมความแรงของน้ าที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้องล่างสู่ทาเทยาม่า 

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองคานาซาว่า” เพื่อช้อปปิ้งจุใจกับ “มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยาเบะ” ซึ่งเป็น 
Outlet Malll ด้วยพื้นที่กว่า 39,300 ตารางเมตร ที่นี่จึงรวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นน าและร้านอาหารญ่ีปุ่น ที่มี
ชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน นอกจากนี้ก็จะมีส่วนนั่งพักเท้า นั่งพักผ่อนหลังเดินช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆ กว่า 200 ที่
นั่ง ให้ท่านได้ซื้อสินค้ามากมายในราคาลดพิเศษ 

  รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
  พักที่ APA KANAZAWA CHUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

    
 
 



วันทีห่้า ตลาดโอมิโจอิจิบะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ -  
อิออนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิจิบะ” คือตลาดชื่อดังกลางใจเมืองคานาซาว่า เร่ิมเปิดให้บริการเมื่อ 400 ปีก่อน
ในฐานะตลาดเช้า ในยุคศักดินา ตลาดแห่งนี้เคยเป็นแหล่งอาหารส าคัญของแคว้นคะกะ และเร่ิมเปิดให้บริการ
แก่คนทั่วไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆจนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่ง
คานาซาว่า” คราคร่ าไปด้วยชาวบ้านในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ภายในตลาดมีร้านค้าประมาณ 170 
ร้าน จ าหน่ายอาหารทะเล ผักสด เน้ือสัตว์ กับแกล้ม ขนม ของใช้ในชีวิตประจ าวัน ดอกไม้ และสินค้าอ่ืนๆอีก
มากมาย ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่แสนครึกครื้นของตลาด พ่อค้าส่งเสียงเซ็งแซ่อย่างมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ 
ตลาดโอมิโจยังมีชื่อเสียงเร่ืองร้านอาหาร คุณจะได้พบกับเมนูข้าวหน้าปลาดิบ และซูชิสดใหม่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึงความสามารถและ
พยายามของชนชาติญ่ีปุ่นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากค าว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ 
ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่
ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความ
สวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็น
ทั้งที่ท างาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ “เขตเมือง
เก่าซันมาชิซูจ”ิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอ
ในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลา
ซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลับ 
 รับประทานอาหารค่ าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

     
 

วันทีห่ก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647 



04.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคัญ 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

เดินทาง  18 - 23 เมษายน 2561 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ ่ 46,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  44,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 42,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 
 

((รับส่วนลด 2,000 บาท)) จากราคาเดมิ 49,900.->>เพียง 47,900.- 
เดินทาง  16 - 21 เมษายน 2561 (ชดเชยวันสงกรานต์) 

17 - 22, 25 - 30  เมษายน 2561 

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 49,900 บาท >>> 47,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท >>> 45,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท >>> 43,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -21,000 บาท 

เด็กทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 



((รับส่วนลด 3,000 บาท)) จากราคาเดมิ 49,900.->>เพียง 46,900.- 
เดินทาง  2 – 7,  8 - 13 พฤษภาคม 2561 

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

อัตราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านขึ้นไป 

ผู้ใหญ่ 49,900 บาท >>> 46,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท >>> 44,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท >>> 42,900 บาท 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลด (ท้ังเด็กและผู้ใหญ่) -21,000 บาท 

เด็กทารก อายุต่ ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วันที่ 16/2/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น้ าดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
o ค่าท าหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 



o ค่าธรรมเนียมน้ ามันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ) 
เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง / ช้าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า ภายใน 2 วันท้าการ  
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ้า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจ้า (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก) 
o เน่ืองด้วยไม่ต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น ส้าเนาหน้าพาสปอร์ตท่ีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารท่ีไม่สามารถทานได้, ท่ีนั่งท่ีต้องการ, และเลขท่ีสะสมไมล์  
ควรแจ้งพร้อมส ารองที่นั่ง หรือ 15 วันก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่ส ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจ้ง

เร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวได้ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไมส่ามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพ านักระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นได้ประกาศเร่ิมบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านักในประเทศญ่ีปุ่นได้ 15 
วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพ านักในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปท างาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, 
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษัทฯ  



o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ
และค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 


