
 

 

 

 
 

 

 
 
 

               
 
 

** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วดัโทไดจ”ิ ณ เมืองนารา พร้อมกวางนอ้ยคอยตอ้นรับ 
** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” 
** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** ชมความงามกบัเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเท่ียวท่ีถูกขนานนามว่า "หลงัคาแห่งญ่ีปุ่ น" 
** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ 
** พิเศษ!!ล้ิมรสความอร่อยหอมหวานแบบไม่อั้นกบั “สตรอเบอร่ี” สดๆในสวน  
** ชมทุ่งดอกไมข้นาดเลก็หลากสี “พิง้ค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลงั 
** ให้ท่านไดผ้อ่นคลาย แช่น ้าแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน ้าดื่มทีญ่ี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วนั 
 

ก าหนดการเดนิทาง 15 - 21 (วนัสงกรานต)์ / 19 - 25 เมษายน 2562 
     

 (หากท่านมีจองตั๋วภายในประเทศ รบกวน ขอเท่ียวบินกับเจ้าหน้าที่ ก่อนจองตั๋วด้วยค่ะ) 

 
 
 
 



 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- สนามบินคนัไซ 
20.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ท่ี คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง 
23.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัที่สอง ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - นารา - วดัโทไดจ ิ- เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NOSATO 

07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่น หลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้  
น าท่านชม “ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ีอยูข่องเจา้
เมืองในสมยัโบราณ ตวัปราสาทมีทั้งหมด 8 ชั้น ตั้งอยูบ่นเนินเขาท่ีไดมี้การส ารวจและพบว่าเคยเป็นท่ีตั้งของ
พระราชวงัโบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคนู ้ าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกนัการ
รุกรานจากขา้ศึก จากนั้นเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปป้ิงช่ือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง
ไร้ชีดจ  ากดับนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซ่ึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้งทาง กบั
สินคา้มากมาย ทั้งเส้ือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินคา้ IT ทั้งหลาย Ipod 
กลอ้ง นาฬิกา Mp3 มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเสน้น้ี 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านเดินทางสู่ “เมอืงนารา” เมืองหลวงเก่าของญ่ีปุ่น เพ่ือชม “วดัโทไดจ”ิ สร้างข้ึนในปี 743 เพื่อแสดง
บุญญาธิการของพระจกัรพรรดิญ่ีปุ่น ผา่นซุม้ประตู “นนัไดมง” ท่ีใชเ้สารองรับถึง 18 ตน้  ดา้นล่างมี “ทวารบาล” 
ท่ีแกะสลกัจากไมไ้ดอ้ยา่งวจิิตร งดงาม เขา้ชม “วิหารไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดในโลก” ภายในเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระ
ไวโรจนะ” ท่ีมีความสูง 16 เมตรและหนกัถึง 500 ตนั ตวัวหิารหลงัปัจจุบนัถกูสร้างข้ึนใหม่ในปี 1706 เน่ืองจาก
ของเดิมนั้นถกูไฟไหม ้โดยมีขนาดเพียง1 ใน 3 ของวิหารหลงัเดิม และระหว่างทางเดินสู่วิหารแห่งน้ี และ
เพลิดเพลินกบัความน่ารักและการป้อนอาหารใหก้บัฝงูกวางมากมายท่ีปล่อยใหอ้ยูต่ามธรรมชาติท่ี “สวนกวาง” 
จากนั้นใหทุ้กท่านเพลิดเพลินกบั “Nabana no Sato” เพื่อชม เทศกาลประดบัไฟ ท่ีน่ีนอกจากตอนกลางวนัจะ
เป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของช่วงฤดูหนาวในทุกๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลาย
โซน ซ่ึงเป็นงานจดัแสดงไฟท่ียิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่น  
(เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึน้ระหว่าง ตุลาคม -  พฤษภาคม ของทุกปี) 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

  พกัท่ี GIFU MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    



 

 

วนัที่สาม ตลาดเช้าทาคายาม่า - ทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจ ิ- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -  
 อิออนพลาซ่า 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าทุกท่านชม “ตลาดเช้าทาคายาม่า” สมัผสัวิถีชีวิตยามเชา้ของชาวเกษตรกรทียงัคงอนุรักษว์ิถี ชีวิต และความ
เป็นอยูเ่มื่อสมยัเอโดะกว่า 300 ปี อยา่งดียิง่ โดย เหล่า เกษตรกร ยงัคงอนุรักษ ์แต่งกาย แบบพ้ืนเมืองดั้งเดิม น า
สินคา้ผลิต ผลพืชไร่, ไมด้อก, ผกั, ผลไม ้และ ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากน้ี ยงัน า อาหารพ้ืนเมืองปรุงสดๆ 
รสยอดเยีย่ม รวมถึงของท่ีระลึกเมืองทาคายาม่า น ามาจ าหน่ายโดยตรงในราคาถกู เป็นกนัเอง จากนั้นน าท่านสู่ 
“ทาคายาม่าจนิยะ” หรือ จวนผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทั้งท่ีท างาน และท่ี
อยูอ่าศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโตกกุาว่า ในสมยั
เอโดะ หรือกว่า 300 ปีท่ีแลว้ ใหท่้านเลือกชมและซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ “เขตเมอืงเก่าซันมาชิซูจ”ิ ซ่ึงเต็มไปดว้ย
บา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ท่ียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท่้านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานท่ีพิเศษสุด ซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถและพยายามของชนชาติญ่ีปุ่นโบราณ หมู่บา้นท่ีไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก
เมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าว่า กสัโช ซ่ึง
แปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบา้นท่ีหลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือท่ีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี
ความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างข้ึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั
เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะท่ีตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชม
ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศนูย์
รวมแห่งสินคา้นานาชนิด ไมว่่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท่้านเลือก
ซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี APA HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

     
 
 



 

 

วนัที่ส่ี ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (ก าแพงหิมะ)  - ช้อปป้ิงถนนนากามาจ ิ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทาง “เจแปน แอลป์” เส้นทางท่องเท่ียวคลาสสิคท่ีท่านจะประทบัใจไม่รู้ลืม 

* โองิซาว่า เสน้ทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาเป็นทางยาว
รวมถึง 6.1 กิโลเมตร 

* เข่ือนคุโรเบะ น าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดอีกคร้ังเพ่ือลดระดบัลงสู่สนัเข่ือนคุโรเบะ 
เข่ือนขนาดยกัษท่ี์มีความยาวของสนัเข่ือนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวท่ีโอฬารตระการตาของเทือกเขา 

* คุโรเบะไดร่า ท่ีราบสูงบนไหล่เขาท่ีท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาท่ีเป็นเหวลึก สร้างความ
ต่ืนตาต่ืนใจยิง่แก่นกัท่องเท่ียวทุกคน น าท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึง
ปลายทาง ไม่มีเสาค ้าสลิงคัน่กลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาว่ากระเชา้พาโนราม่า 
 รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง) 

* ไดคมัโป น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไร้มลพษิทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่าท่ีสูงถึง 3,015 เมตร สูง
เป็นท่ีสองรองจากภูเขาไฟฟจิู สู่ท่ีราบไดคมัโป เพื่อชมทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภูเขา 

* ดอยมุโรโด น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผา่นป่าสนและทุ่งราบท่ีมีมนต์
เสน่ห์แตกต่างกนัทุกฤดู เช่น น ้ าตกเมียวโจ เป็นน ้ าตกท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีปุ่น ผา่นป่าสนดึกด าบรรพท่ี์มีอายุ
กว่า 1,000 ปี และลดัเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะท่ีสูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงตน้เดือนพฤษภาคม) 
ถึงยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมววิสูงสุดของเสน้ทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเล
เมฆท่ีตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวนัทั้งคืน สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ท่านมิรู้ลืม 
* น าท่านนัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดจากท่ีราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปล่ียนรถโคช้สายธรรมชาติได ้และชม
ความแรงของน ้ าท่ีปล่อยออกจากแอ่งน ้ าสีเขียวมรกตท่ีพวยพุ่งส่งเสียงดงัสนัน่สู่เบ้ืองล่างสู่ทาเทยาม่า 
 จากนั้นใหท่้านชอ้ปป้ิง ซ้ือของท่ีระลึกสไตลญ่ี์ปุ่นนานาชนิด ท่ี “ถนนนากามาจ”ิ ท่ียงัคงลกัษณะ
บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ยา่งดี ท าใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ี
ระลึกอยา่งยิง่ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พกัท่ี HOTEL ROUTE INN COURT MATSUMOTO INTER หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

    
 



 

 

วนัที่ห้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ -  
 โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชม “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สญัลกัษณ์ของเมือง และไดช่ื้อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุดของญ่ีปุ่น ท่ีสามารถรอดพน้การถกูท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมี
ผนงั ท่ีทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ไร่วาซาบิไดโอะ” ต่ืนตาต่ืนใจ
กบั “ตน้วาซาบิ”มากมาย พร้อมเรียนรู้ถึงขั้นตอนการเพาะปลกูและการน ามาท าเป็นอาหาร ท่านสามารถเลือกซ้ือ
ขนมและของท่ีระลึกท่ีท ามาจากวาซาบิสดๆ หรือจะเลือกชิม “ไอศกรีมรสวาซาบิ” รสชาติดั้งเดิมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะแถบน้ีเท่านั้น อิสระใหท่้านไดบ้นัทึกภาพความงามของแปลงวาซาบิตามอธัยาศยั กนัเอง 
 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 น าท่านสู่ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ” เป็นสถานท่ีติดอนัดบั 1 ใน 3 ของจุดชมดอกซากุระในประญ่ีปุ่น 
บริเวณรอบๆมีตน้ซากรุะสีชมพสูายพนัธุโ์คอิกงั (Kohigan) ประมาณ 1,500 ตน้ เร่ิมปลกูในปี 1875 และเปิดให้
ประชาชนไดเ้ขา้ชม มกีารจดัเทศกาลดอกซากุระเป็นประจ าทุกปีในเดือนเมษายนทั้งเดือน โดยการตกแต่งสวน
ใหม้ีบรรยากาศของเทศกาลท่ีคึกคกั ผูเ้ขา้ชมมากมายต่างพากนัมารวมตวักนัท่ีน่ี ชมบรรยากาศที่เตม็ไปด้วยดอก
ซากุระ เป็นฉากหลงัท่ีสวยงามรอบปราสาท (ความสวยงามของดอกซากุระ..ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าท่ีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟจิู ท่ีใชเ้วลาอนั
ยาวนานในการไหลลงมาสู่พ้ืนดิน และซึมไปยงับ่อน ้ าแต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ าท่ีอยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าท่ีใสสะอาด และ
สดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานท่ีแห่งน้ียงัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติท่ีดีท่ีสุดของ
ญ่ีปุ่นอีกดว้ย 
 พกัท่ี TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยกัษ ์อนัข้ึนช่ือของ
ญ่ีปุ่น แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมท่ีพกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน
เซ็น เพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผวิพรรณสดใส, สุขภาพ
ดี, ผอ่นคลายความเมื่อยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 



 

 

วนัที่หก ชมทุ่งพิง้ค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ไร่สตรอเบอร่ี - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - มหานครโตเกียว 
- ย่านชินจูก ุ
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสมัผสัความงดงามระรานตาของพรมสีชมพขูนาดใหญ่ของ “ทุ่งดอกพิง้ค์มอส” ลกัษณะดอกมี 5 กลีบ
คลา้ยๆดอกซากุระ คนญ่ีปุ่นจึงเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ชิบะซากุระ” แต่จริงๆแลว้เป็นพืชคนละชนิดกนั ใหท่้านได้
เก็บภาพประทบัใจกบั ทุ่งดอกไมห้ลากสีตั้งแต่สีขาว ชมพอู่อนๆ จนถึงสีชมพเูขม้ ตามอธัยาศยั (ข้ึนอยูก่บัสภาพ
อากาศ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ "ไร่สตรอเบอร่ี" ใหท่้านล้ิมรสความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอร่ีสดๆใน
สวน อ่ิมอร่อยแบบไม่อั้น นอกจากน้ีท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสตรอเบอร่ีสดในฟาร์ม ไม่ว่าจะ
เป็น ขนมพายสตรอเบอร่ีเล่ืองช่ือ, แยมสตรอเบอร่ี, สตรอเบอร่ีอบแหง้ และอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหท่้านไดรู้้
กรรมวิธีในการปลกูสตรอเบอร่ีของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือเสียง 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
น าท่านชอ้ปป้ิงอยา่งจุใจกบัสินคา้แบรนดเ์นมท่ี “โกเท็มบะ แฟคทอร่ี เอ้าท์เลต็” แหล่งรวมสินคา้น าเขา้และ
สินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ทั้งกระเป๋า เคร่ืองประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชัน่ สินคา้ส าหรับ
คุณหนู และสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” ใหท่้านชอ้ปป้ิง “ย่านชินจูก”ุ 
ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน 
ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท่้านไดเ้พลิน
เพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตามอธัยาศยั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ” เพื่อเดินทางกลบั 

    
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่เจด็  สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  
 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทั้งโรงแรมต่างๆท่ีระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานท่ีตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเท่ียวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 
 
 
 
 

เดนิทาง  15 - 21 (วนัสงกรานต)์ / 19 - 25 เมษายน 2562 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 
เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 
เด็กอายุ 2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพิม่ (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเด็กและผูใ้หญ่) -21,000 บาท 

 เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
o ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% + หกั ณ ท่ีจ่าย 3%  (ค่าทวัร์) 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีสายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัท่ี 24/12/2561) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o โรงแรมท่ีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวติท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง  
o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมอืงไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้าด่ืมท่ีญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 5 วนั) 
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ท่ี) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพ่ิมเติมตามความพึงพอใจ 
o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ประเภทท่องเท่ียวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง / ช าระเงิน / การยกเลกิ 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
o ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วนัก่อนเดนิทาง ยดึมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วนัก่อนเดนิทาง ยดึเงนิ 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วนัก่อนเดินทาง ยดึเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัท่ีส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 



 

 

o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมอีายุเหลอืการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไ่ม่สามารถทานได้, ทีน่ั่งที่ต้องการ, และเลขที่สะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองท่ีนัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีท่ีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ  านวนท่ีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัท่ีส ารองท่ีนัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่นใหก้บัคนไทยท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการพ านกัระยะสั้นในประเทศ
ญ่ีปุ่นนั้น ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ านกัในประเทศญ่ีปุ่นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงค์อ่ืนๆ จะตอ้งยืน่ขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ท่ี
ประสานงานและเจา้หนา้ท่ีจะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ  านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือและ
ค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลกูคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


