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เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยามา่ | เข่ือนคโุรเบะ | หมูบ้่านชิราคาวาโกะ | ชมชิบะซากรุะ (พิง้ค์มอส)  

เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | ศาลเจ้าฟชูิมิอินาริ | วดัคนิคะคจุิ | ภเูขาไฟฟจู ิ
 วดัอาซากสุะ | ช้อปปิง้ชินจกู ุ| แชน่ า้แร่ธรรมชาติ  

 

 

  

OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน 

เดนิทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 56,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) (TG622 23.59-07.30) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบินคนัไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – วดัคินคะคจิุ – นาโกยา่ – เทศกาลแสงส ี 

Nabana no Sato Winter Illumination 

วนัท่ี 3.  หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ที่วา่การอ าเภอเก่าทาคายามา่ (ด้านนอก) – ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา่ 

วนัท่ี 4.  เมืองโทยามา่ – เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยามา่ – เขื่อนคโุรเบะ – เมืองมตัสโึมโต้ – แช่น า้แร่ธรรมชาต ิ

วนัท่ี 5.  ชมชิบะซากรุะ (พิง้ค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 – เมืองโตเกียว – ช้อปปิง้ชินจกู ุ
วนัท่ี 6.  วดัอาซากสุะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (TG677 17.25-21.55) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) – โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) 
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบนิคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชมิิอนิาริ – วัดคนิคะคุจ ิ–  
นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถ่ินเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญี่ปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พ านกัของจกัรพรรดิญ่ีปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก็้เป็นเมืองที่

ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึง่สภาพบ้านเมืองยงัคงอนรัุกษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะ
เป็นสว่นมาก ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต มีช่ือเสยีงโดง่ดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูแีดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลาย
หมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ที่ผู้คนเช่ือกนัว่าเป็นภเูขาศกัดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ 
ตามความเช่ือของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมี
จิง้จอกเป็นสตัว์คูก่าย (บ้างก็วา่ทา่นชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้า
แหง่นีม้ีความเก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนั
ปีมาแล้ว อีกทัง้ที่แหง่นีย้งัได้เป็นสว่นหนึง่ของภาพยนตร์ฮอลลวีู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 

 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัที่รู้จกัมากที่สดุวดัหนึ่งในประเทศ
ญ่ีปุ่ น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่บวชอยู่ในวดั ซึ่ง
ศาลาสทีองที่เห็นในปัจจบุนัเพิ่งได้รับการแปะผนงัทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลืองอร่ามสะท้อนในสระน า้
อย่างสวยงาม วดัคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ที่สองเป็นแบบบ้านซามูไร 
สว่นชัน้ที่สามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกบัการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซงั ว่าวดันีเ้คยเป็นที่พ านกัของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่
ชอบทายปจุฉา-วิสชันา กบัอิกคิวซงัในการ์ตนูเร่ืองอิควิซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดั
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นีใ้ห้เป็นปราสาทของทา่นโชกนุ ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัิของวดัโรกนุนอนจิ 
 

 
 เดินทางสู ่เมืองนาโกย่า น าทา่นเข้าชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่

ในเมืองนากาชิมา่ ซึง่ทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจดุก็มีการจดัแสดงแสงสปีระกอบเสยีงเพลงด้วย 
โดยธีมงานสว่นใหญ่จะเก่ียวกบัธรรมชาติ สายน า้ อโุมงค์แหง่แสง สวนดอกไม้ที่เนรมิตขึน้จากดวงไฟเป็นต้น โดยงานแสดงไฟ
แหง่นีถื้อเป็นหนึง่ในงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สดุในญ่ีปุ่ น 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 3 
หมู่บ้านชริาคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) 
– ถนนสายซันมาจ ิซูจ ิ– เมืองโทยาม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ที่ยงัคงอนรัุกษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รับเลือกจาก

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทัว่ทุกมุมโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมต่ ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า (Takayama) ชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 

(ชมด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 

 
 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี

ก่อน ที่ยงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอยา่งดี อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเที่ยวและช่ืนชมกบัทศันียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม TOYAMA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 4 
เมืองโทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เข่ือนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต้ 
– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัใกล้ชิดกับความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

เจแปนแอลป์ โดยการน าทา่นเดินทางสู ่สถานีทาเทยาม่า จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภเูขาสู ่สถานีบีโจดัยระ 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ทา่นได้เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึ่งสงูเป็นอนัดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยงัเป็นหนึ่งในสามภเูขาศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่ น
ตัง้แตส่มยัโบราณ ให้ทา่นได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามนา่ประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึง่ในวนัท่ีท้องฟ้าโปร่ง สามารถ
มอง เห็นได้ไกลถึงภเูขาไฟฟจิู และให้ทกุทา่นได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สงูกวา่
สบิเมตร สมัผสักบัความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นบัเป็นอีกทศันียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 
 น าทา่นเดินทางผา่นอโุมงค์ที่ลอดใต้ภเูขาทาเทยามา่ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงค์ที่อยู่สงูที่สดุในญ่ีปุ่ น จากนัน้

น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู ่สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าท่านนัง่เคเบิล้คาร์ 
ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่ นที่
ลอดภเูขาตัง้แตต้่นจนสดุเส้นทาง ทัง้นีเ้พื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อน
ยกัษ์กัน้น า้ที่ใหญ่มหมึาที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบล้อมด้วยภเูขานบัร้อยลกูและชมทศันียภาพ
ของวงล้อมเขาหิมะ มีความสงูถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมบกุเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 
45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเทา่  

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาติสไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 5 
ชมชบิะซากุระ (พิง้ค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟูจ ิชัน้ 5 – เมืองโตเกียว 
– ช้อปป้ิงชนิจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าทา่นชมดอกชิบะซากุระหรือดอกพิง้ค์มอส (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวนัออกเฉียง 

เหนือ ดอกไม้ชนิดนีม้ีหลายพนัธุ์ ทัง้สีชมพแูละสีขาว ดอกจะบานที่พืน้ดิน ญ่ีปุ่ นน ามาปลกูตามรัว้บ้าน หรือตามที่ลาดเอียง 
ดจุดงัพรมผืนยกัษ์ ในช่วงฤดใูบไม้ผลดิอกไม้จะบานและหน้าตาดคูล้ายกบัดอกซากรุะ 
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 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ที่ตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู 3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความ

งามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจิู (ขึน้อยู่กับสภาพภมิูอากาศ) เพื่อชมทศันียภาพโดยรอบของภเูขาไฟที่ 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอนับริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลกึกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามที่สดุในโลก ซึง่เป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูที่สดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภเูขาไฟฟูจิไม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึง่ทา่นสามารถศกึษาความเป็นมาของภเูขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของที่ระลกึเก่ียวกบัภเูขาไฟฟูจิ
ได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจิูได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปปิง้ที่ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหลง่บนัเทิงและแหลง่ช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เทห์่ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูทุี่เป็นเหมือนศนูย์กลางของยา่นนี ้
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีที่คึกคักที่สุดในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวันมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้ านคนที่ใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกยา่นนีท้ี่เต็มไปด้วยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบกิูโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีที่มี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พกั น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเทา่ 

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสุวรรณภมูิ) (TG677 17.25-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแมก่วนอิมทองค า ท่านยงั

จะได้เก็บภาพประทบัใจกบัโคมไฟขนาดยกัษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวดั และยงัสามารถ
เลอืกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกบั ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ที่มี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขาย
ของที่ระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทัง่
องค์จกัรพรรดิ์องค์ปัจจบุนัยงัเคยเสด็จอีกด้วย 

 

 
 ช้อปปิง้ต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาอยู่ทัว่ประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าที่หลากหลาย

มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ทา่นได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อยา่งครบครันเต็มที่ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.25 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน,รถทวัร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทวัร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบนิไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 15 – 20 เม.ย.63 62,900.- 62,900.- 59,900.- 8,900.- 38,900.- 
วนัท่ี 17 – 22 เม.ย.63 56,900.- 56,900.- 53,900.- 8,900.- 37,900.- 
วนัท่ี 21 – 26 เม.ย.63 59,900.- 59,900.- 56,900.- 8,900.- 37,900.- 
ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน  

 ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดนิทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4. การยกเลิการเดนิทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดนิทาง 45 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกวา่ 15 วนัการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กับสายการบินและคา่มดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบ ุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพ่ือการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้ ลกูค้าทกุท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไมส่ามารถให้ความชว่ยเหลือใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพ่ือ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ท่ีพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 
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3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบินหการบินไทย 30 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตาม

เง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสาย
การบนิไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหว่างการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
เพิ่มเตมิกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ี
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเชน่ คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบนิ 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 
 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
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2.  ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดนิทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไมว่า่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียว เย่ียมญาต ิหรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบตัใินการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารท่ีอาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบนิและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบนิขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิ่งท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เชน่ เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตดิตอ่ได้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เชน่ คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดนิทางระหว่างที่พ านักในประเทศญ่ีปุ่น 
คุณสมบัตกิารเข้าประเทศญ่ีปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสือเดนิทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไมเ่ป็นสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าข่ายคณุสมบตัิ

เพ่ือการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 15 วนั 
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 เป็นผู้ ท่ีไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไมใ่ห้เข้าประเทศ และไมเ่ข้าขา่ยคณุสมบตัิท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าประเทศ 


