
 

 
 

 
 

 
            

** สัมผสักล่ินอายเมืองเก่าของ "เมอืงทาคายาม่า" ท่ียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 

** ร่ืนรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนัง่ "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่นํ้าและใบไม้เปลีย่นสี 

** ชม "ปราสาทมตัสึโมโต้" สัญลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุด 

**ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบรูณ์  

** เท่ียวมหานครโตเกียว ชอ้ปป้ิงยา่นดงั ชินจูก,ุ โอไดบะ 

** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่นํา้แร่ออนเซ็น 2 คนื  

** บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 

** บริการท่านดว้ยนํา้ดืม่ทีญ่ีปุ่่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดนิทาง 14-19 ตุลาคม / 

    18-23 / 21-26 ตุลาคม 2559  (วนัปิยะมหาราช) 
 

 (หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าท่ี ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 

19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 

22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - 

 ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 



 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ น หลงัจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ นาํท่านนมสัการเจา้แม่

กวนอิมทองคาํ ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนับถือมากที่สุด

แห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะ

มีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่

มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร   ซ่ึงแขวนห้อยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ท่ีอยูด่า้นหน้าสุดของวดั ที่มี

ช่ือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีช่ือว่า “ถนนนากา

มิเซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของท่ีระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง

กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก หลงัจากชอ้ปป้ิงนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กับ 

แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นํ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่ง

สญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให้บริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634

เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกว่างโจว ซ่ึงมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น 

ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุ

เทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เต็มไปดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของ

เอะโดะ นําท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ย่านแห่งความเจริญอันดับหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับ

หา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยม

อีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และ

เคร่ืองสาํอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 จากนั้นนาํท่านขึ้นสู่  “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบันํ้ าทะเล 

นาํท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดท่ีทางอุทยานฯอนุญาต

ให้ขึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ีสามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่

โดยรอบ จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนํ้ าท่ีเกิดจากการ

ละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่

พื้นดิน และซึมไปยงับ่อนํ้ าแต่ละบ่อ ดังนั้ นนํ้ าท่ีอยู่ในบ่อ จะเป็นนํ้ าท่ีใส

สะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 

100 อนัดบั แหล่งนํ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย   

 พกัที่ FUJINOBO HOTEL OR KASUGAI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ

ไม่อั้น 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนน

เซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 



 

    
 

วนัทีส่าม ไร่วาซาบิ - ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านนอก) - คามโิคจ ิ- เมอืงทาคายาม่า - ออนเซ็น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิ” ต่ืนตาต่ืนใจกบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการ

เพาะปลูกและการนาํมาทาํเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซ้ือขนมและของท่ีระลึกท่ีทาํมาจากวาซาบิสดๆ หรือจะ

เลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบ”ิ รสชาติดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแถบน้ีเท่านั้น อิสระใหท้่านไดบ้นัทึกภาพ

ความงามของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั นาํท่านเดินทางสู่เมืองมตัสึโมโต ้เพือ่ชม “ปราสาทมัตสึโมโต้” (ชมดา้น

นอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ที่สามารถรอดพน้

การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ท่ีทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาวา่ 

ปราสาทอีกาดาํ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 นาํท่านเดินทางสู่ “คามิโคจิ” นบัไดว้า่เป็นสถานที่พกัผอ่นที่มีช่ือเสียงอยา่งยิง่ ดว้ยทศันียภาพงดงามที่ธรรมชาติ

ไดส้รรสร้างขึ้น และไดรั้บการขนานนามว่าเป็นสถานที่พกัตากอากาศ ซ่ึง ณ ที่แห่งน้ีในสมยัก่อนยงัไม่เป็นที่

รู้จกักนัอยา่งแพร่หลายนกั กระทัง่ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 มิชชนันารีชาวองักฤษช่ือ นายวอลเตอร์ เวสตนั ได้

คน้พบสถานที่แห่งน้ีและไดเ้ขียนแนะนาํเมืองคามิโคจิในหนงัสือของเขา จนกระทัง่ปัจจุบนัจึงกลายเป็นสถานที่

ท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียง ซ่ึงท่านสามารถเพลิดเพลินกบัทิวทศัน์ของสะพานคปัปะบาชิ สัญลกัษณ์ของคามิโคจิที่

ทอดขา้มแม่นํ้ าอะซึสะ เป็นสะพานแขวนที่ทาํจากไม ้หากยนืบนสะพานจะสามารถมองเห็นเทือกเขายะเกะตะ

เกะ และเทือกเขาโฮตากะทางดา้นเหนือสวยงามมาก **ท่านจะได้ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับ

สภาพอากาศ)**  จากนั้นนาํท่านสู่ “เมืองทาคายาม่า” เพือ่เดินทางเขา้สู่ที่พกั 

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  

 พกัที่ HIDA PLAZA HOTEL OR RYU RESORT & SPA TAKAYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนํ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนนเซ็น เพือ่ผอ่นคลาย

ความเม่ือยลา้ การอาบนํ้ าแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วย

ในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

 

    

 

 



 

วนัทีส่ี่  ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - 

  มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํทุกท่านชม “ตลาดเช้าทาคายาม่า” สมัผสัวิถีชีวิตยามเชา้ของชาวเกษตรกรทียงัคงอนุรักษว์ิถี ชีวิต และความ

เป็นอยูเ่ม่ือสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี อยา่งดียิง่ โดย เหล่า เกษตรกร ยงัคงอนุรักษ ์แต่งกาย แบบพื้นเมืองดั้งเดิม นาํ

สินคา้ผลิต ผลพชืไร่, ไมด้อก, ผกั, ผลไม ้และ ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากน้ี ยงันาํ อาหารพื้นเมืองปรุงสดๆ 

รสยอดเยีย่ม รวมถึงของที่ระลึกเมืองทาคายาม่า นาํมาจาํหน่ายโดยตรงในราคาถูก เป็นกนัเอง 

 นาํท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมด้านใน) เป็นทั้งที่

ทาํงาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ

กาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ ให้ท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” 

ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกลิ่นไอในสมยัเอโดะ

กวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่าน

ชมสถานที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึงความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่ น

โบราณ หมู่บา้นที่ได้รับเลือกจากองคก์าร ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี 

ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม 

ช่ือน้ีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซ่ึงแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคา

ชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 

10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะ

ที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึง

เวลานัดหมาย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นที่กว่า 39,300 

ตารางเมตร ที่น่ีจึงรวบรวมร้านคา้แบรนด์เนมชั้นนําและร้านอาหารญี่ปุ่ น ที่มีช่ือเสียงไวม้ากกว่า 240 ร้าน 

นอกจากน้ีก็จะมีส่วนนั่งพกัเทา้ นั่งพกัผ่อนหลังเดินช้อปป้ิงมาเหน่ือยๆ กว่า 200 ที่นั่ง ให้ท่านได้ซ้ือสินคา้

มากมายในราคาลดพเิศษ 

  รับประทานอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

  พกัที่ GIFU MIYAKO HOTEL OR ROUTE-INN GIFU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

   

 

 



 

วนัทีห้่า เมอืงอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก - สวนป่าไผ่ - สะพานโทเกต็สึเคยีว - ออิอนพลาซ่า -  

 วดัคโิยมสึิ(วดันํา้ใส) - ย่านชินไซบาชิ 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นาํท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือ่เดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโร

แมนติก ( Sagano Romantic Train )”  เสน่ห์ของรถไฟเก่าน้ี มีมุมมองท่ีน่า

ร่ืนรมยข์องทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมความงามของแม่นํ้ า Ara 

shiyama และ Kameoka  สายลมและแสงแดดผ่านภูเขา หุบเขา ด้วย

บรรยากาศสุดโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

ตลอดทาง  

**ในกรณรีถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปลีย่นสี, ซากรุะ เป็นต้น อาจเปลี่ยนไปน่ังรถไฟ 

JR ท้องถิ่นแทน** 

 จากนั้นนําท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อันเขียวขจี นับหม่ืนต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลก

และหาไดย้าก ยิง่ถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผา่นตวัป่าไผล่งมายงัพื้นดา้นล่างก็จะยิง่สวยมาก โดยเฉพาะถา้มี

ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงก่ิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่

ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเส้ือเส้ือสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนทอ้งถ่ิน 

ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซ่ึงอยูร่ะหว่างสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะนาํท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยาม่า ถูก

สร้างขึ้นในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่ร่ืองๆ สะพานน้ีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันั้น

เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นํ้ าที่ทั้งสองฝ่ัง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่ นช่ืนชอบ และเล่ืองลือว่าเป็นจุดชมวิว

ที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญี่ปุ่ น ผลไม ้และ

อาหารนานาชนิดในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

นาํท่านชม “วัดคิโยมิสึ” วดัที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใชท้่อนซุงนาํมาวางเรียงกนัและไดรั้บการยกยอ่งให้

เป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและด่ืม “นํ้ าศกัด์ิสิทธ์ิสามสาย” ที่เช่ือว่าเม่ือด่ืมแลว้จะประสบ

ความสาํเร็จสามดา้นคือ “สุขภาพ อายยุนืยาวและความสาํเร็จดา้นการศึกษา” ชมบรรยากาศภายในวัดที่เต็มไป

ด้วยใบไม้เปลี่ยนสี (ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ)  เป็นฉากหลงัท่ีสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอยา่งยิ่ง 

อิสระกบัการเลือกซ้ือของที่ระลึกบนถนนสาย “กานํ้าชา” อาทิเช่นเคร่ืองป้ันดินเผาสวยๆ ชาเขียว ขนมญี่ปุ่ น 

พวงกุญแจ พดัญี่ปุ่ นลายซากุระ ก็สามารถหาซ้ือที่น่ีไดเ้ช่นกนั 

นาํท่านชอ้ปป้ิงยา่น “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงไร้ชีดจาํกดับน

ถนนความยาวกวา่ 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบัสินคา้มากมาย 



 

ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองสาํอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp3 

มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 

 รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ “สนามบินคนัไซ” เพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบั 
 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินคนัไซ - กรุงเทพฯ 

00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673 

04.20 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม  

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  

ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นสาํคญั 
โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

เดนิทาง  14-19 ตุลาคม 2559  

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 47,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  45,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 43,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -18,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

 



 

เดนิทาง  18-23 / 21-26 ตุลาคม 2559 (วนัปิยะมหาราช) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 49,900 บาท 

เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  47,900 บาท 

เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 45,900 บาท 

พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 

ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -20,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ ํ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที่ 6/6/2559) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 

o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 1 เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  

o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

o นํ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 



 

o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนํ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 

o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง / ชําระเงิน / การยกเลิก 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท 

o ส่วนที่เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจําท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลย์นืยนัแจง้ยกเลิก) 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเก็บเอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง เป็นอยา่งชา้ 

 

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่สาํรองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพาํนกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้ 
15 วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  



 

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พาํนกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 

o เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
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