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วนัแรก กรงุเทพฯ  

21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 
เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์(นาโกย่า) – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – โทยาม่า 

00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชูบุ เซน็แทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรอืทีเ่รยีกอย่างหนึ่งว่า “ลิต
เต้ิล เกียวโต” มกีลิน่อายของประวตัศิาสตร ์ทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยธรรมชาตแิละทศันียภาพ
ทีส่วยงามมากมาย ซึง่ก่อใหเ้กดิเป็นแหล่งวฒันธรรมอนัล ้าค่า  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซนัมาชิชูจิ ที่ยงัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืนและสภาพแวดล้อม

สมยัเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการด าเนินชีวติแบบ
ดัง้เดิมที่ท่านจะต้องประทบัใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้า
พื้ น เมือ งและของที่ ร ะลึก  ในส ไตล์ญี่ ปุ่ น แท้ ๆ 
เพลิดเพลินกับบรรยากาศอนัเก่าแก่ จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรกัษ์

บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และได้รบัเลือก
จากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคมค.ศ.1995 บา้นในสไตล์ กสัโซ่ – สึคริุ จะ
มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 
เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหิมะทีต่ก
หนกัในช่วงฤดหูนาวไดด้ ี 
สมควรแก่เวลา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่จงัหวดัโทยาม่า  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ANA CROWNE PLAZA TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://www.anacrowneplaza-toyama.jp/  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่ น ) 
 
 



วนัท่ีสาม โทยาม่า – เส้นทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คโุรเบะ (ก าแพงหิมะ – 
กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคโุรเบะ) – ออนเซน็  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสมัผสัใกล้ชดิกบัความมหศัจรรย์ของธรรมชาตกิบั เส้นทางสายอลัไพน์ทาเต
ยาม่า - คุโรเบะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็น
เส้นทางธรรมชาติที่ตัง้อยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวดัโทยามะและจงัหวดันากาโนะ 
ประเทศญี่ปุ่ น พาดผ่านววิทวิทศัน์ทีส่ลบัซบัซ้อนของเทอืกเขาแอลป์ หรอืทีห่ลายๆ คน
นิยมเรยีกกนัตดิปากว่า เจแปนแอลป์   
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านนัง่ เคเบ้ิลคาร ์ทาเตยามะ (สถานีทาเตยามะ – ที่ราบบิโจไดระ) เป็น
ทางวิง่เสน้ทางเดยีว ที่ความสูงระดบั 500 เมตร ความลาดชนัโดยเฉลีย่ 24 องศา และ

ขา้งทางมกีองหนิลกัษณะพเิศษชื่อ “ไซ
โม คุ -อิ ชิ ” (ไม้ ก ล าย เป็ น หิ น ) จ ะ
มองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์ และนัง่ 
Highland Bus (ทีร่าบบโิจไดระ – มูโร
โด) ที่จะท าให้ทุกท่านประทับใจและ
หลงใหลในทศันียภาพจากการเดนิทาง
ต่างระดบัโดยผ่านก าแพงหิมะทิวเขา

สูง 1,500 เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูงและแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่ล้วนเป็น
เสน้ทางมชีื่อด้านภูมปิระเทศทัง้สิ้น ต่อมาน าทุกท่านชม ก าแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ 
(Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั ้ ง แ ต่ ก ล า ง เดื อ น เม ษ าย น จน ถึ ง ก ล า ง เดื อ น
มถิุนายน นักท่องเที่ยวจะสามารถเดนิเล่นระหว่างกองหมิะที่ทบัถมกนัสูงจนกลายเป็น
ก าแพงสองฝัง่ซึง่มคีวามสงูเกอืบ 20 เมตรได ้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านนัง่ รถบสัไฟฟ้า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (สถานีมูโรโด – ไดกนัโบะ) ด้วยระดบั

ความสูง 2,450 เมตร รถบสันี้จะวิง่ลอดในอุโมงค์ที่เย็นจบัขัว้หวัใจของเขาทาเตยามะ 
(ความสูง 3,015 เมตร) โดยใช้พลงักระแสไฟฟ้าเป็นแรงขบัเคลื่อน ดงันัน้จงึปราศจาก
ควนัและปลอดมลภาวะ และ นัง่กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ (สถานีไดกนัโบะ - ที่ราบคุ



โรเบะไดระ) เป็นการนัง่กระเช้าขา้มหุบเขาที่มรีะยะทาง 1,700 เมตร เสน้ทางแห่งนี้จะ
ได้ชมววิธรรมชาติสวยๆ พร้อมกบัความตื่นเต้นนิดๆ ของการขึ้นกระเช้า เพราะเป็น
กระเช้าที่เป็นลวดสลิงต้นทางถึงปลายทาง โดยไม่มเีสาค ้าหรือคัน่กลาง จนได้ฉายา
ว่า “กระเชา้พาโนราม่า”  

 
 

 
 
 
 

จากนัน้น าทุกท่านนัง่ เคเบ้ิลคารใ์ต้ดิน จากทีร่าบสงูคุโรเบะไดระ – คุโระบะ เพื่อเทีย่ว
ชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มคีวามสูง 1,500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ความสูงตวัเขื่อน 186 
เมตร เป็นเขื่อนคอนกรตีแบบโค้ง (Arch dam) ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น หลงัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสารพาหนะของอุทยาน นัง่รถบสัรางไฟฟ้าลอด
อโุมงอโุมงคค์นัเดน็ (เขือ่นคุโรเบะ – สถานีโองซิาวะ) 
** หมายเหตุ : หากโปรแกรมวนัที่ขึ้นกระเช้าหรอืเสน้ทางสายอลัไฟน์ทาเตยาม่า คุโร
เบะ ไม่สามารถขึ้นได้อันนื่ องมาจากสภาพอากาศไม่เหมะสม ทางบริษัทฯ  ขอ
ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมหรือคืนเงินแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KUROBE KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า  
https://www.kurokan.com/  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
( บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่ น พรอ้มขาป ู)  
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 

 

วนัท่ีส่ี คโุรเบะ – ฟารม์วาซาบิไดโอะ – มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – เมือง
เอนะ – เส้นทางสายประวติัศาสตรน์ะกะเซน็โด – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มเพาะวาซาบิไดโอะ ตัง้อยู่ใน
เมืองอาซุมิโนะ ที่นี่ เป็น 1 ในไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุด
ประจ าประเทศญี่ปุ่ น ทุกขัน้ตอนการผลิต ที่นี่มีความ

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjduJzLncHfAhVMQI8KHaZeDooQkeECCCkoAA


พถิีพถินัมาก ทัง้ยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาตอิีกด้วย ต่อมาน าท่านเดินทางสู ่
เมืองมตัสึโมโต้ เพื่อเขา้ชม ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาท
ไม้ที่คงความดัง้เดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่ นและได้ถูกขึ้น
ทะเบยีนให้เป็นสมบตัลิ ้าค่าประจ าชาต ิการตดักนัของสดี า
และสขีาวของผนังปูนดา้นนอกปราสาท ท าใหป้ราสาทแห่ง
นี้ดโูดดเด่นงดงาม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าทุกท่านยอ้นเวลาเขา้สูเ่สน้ทางสายประวตัศิาสตรข์องญี่ปุ่ นคอื ถนนนะกะเซน็โด ซึ่ง

อดตีเป็นสถานที่ที่มคีวามส าคญัต่อเมอืงเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) และเมอืงเกียวโต 
ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวตัิศาสตร์โทไคโดจึงท าให้ถนนเส้นนี้
เปรยีบเสมอืนเสน้เลอืดหล่อเลี้ยงผูท้ีส่ญัจรผ่านด้วย
ร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง 
ปัจจุบันถนนเส้นนี้ยงัคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ และ
ยงัคงด าเนินต่อไปเช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายงัคง
ท าหน้าที่เฉกเช่นเดียวกบัสมยัก่อนแต่ว่าเหลืออยู่
เพยีงไม่กีแ่ห่งเท่านัน้   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเท่า 
http://yukai-r.jp/enakyo-kh/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
( บุฟเฟ่ต์อาหารญ่ีปุ่ น พร้อมขาป ู) 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย ** 
 

วนัท่ีห้า    เอนะ – มิเอะ – ขึ้นกระเช้าภเูขาโกะไซโชะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) –  
แจส๊ดรีม เอ้าทเ์ลต็ – นาบานาโนะ ซาโตะ (การแสดงไฟในฤดหูนาว) – 
นาโกย่า 

 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัมิเอะ เพื่อ ขึ้นกระเช้า
ภเูขาโกะไซโชะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) กระเชา้ที่
มคีวามสูง 1,212 เมตร ระหว่างทางขึน้กระเช้า ท่าน
จะได้เห็นวิวเมืองในมุมสูง ที่นี่ถือเป็นแลนด์มาร์ก
ส าคญัส าหรบัการชมววิ นอกจากการชมววิระหว่าง



ทาง ด้านบนก็ยังมีจุดชมวิวที่งดงาม อีกหลายจุดให้ได้หามุมแวะชม และถ่ ายภาพ
ประทบัใจกนัอกีมากมาย ซึ่งจุดชมววิบนยอดเขานี่เองที่มคีวามพเิศษกว่าที่อื่น คอืท่าน
จะสามารถมองเหน็ววิของทัง้จงัหวดัมเิอะและจงัหวดัชกิะไดใ้นจุดเดยีว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุพเฟ่ต์ป้ิงย่าง ) 
**พิเศษ! ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ
สนัใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ 
และผกัสดนานาชนิด ใหท้่านเลอืกไดอ้ย่างตามใจชอบ เพื่อ
มาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้น ้าจิ้มสูตรพเิศษ นอกจากนี้
ยงัมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทัง้ของหวานมากมาย 
เคก้ ผลไม ้ไอศกรมี ใหเ้ลอืกอย่างจุใจ ** 

บ่าย  น าท่านเพลดิเพลนิไปกบัแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่ แจส๊ดรีม เอ้าท์เลต็ ที่อยู่ในเขตคุวะ
นะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่ เป็นแหล่งช้อปป้ิงที่สามารถ
เพลดิเพลนิกบัการซื้อของจนลมืเวลา อาคารของที่นี่
สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงข้างนอกส่องลงมาตรง
ทางเดนิมชีายคายื่นออกมา จงึสามารถเพลดิเพลนิกบั
การช้อปป้ิงได้ไม่ว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานาโนะ ซาโตะ พร้อมชมการประดบัไฟ
ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ส าหรบัทีน่ี่ถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมซึง่มดีอกไมส้วยๆ มากมาย
พร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอก
ดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบัความงามของดอกไม ้  
ไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจดังานประดบัไฟที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น ซึ่งรวมถงึการประดบัไฟในอุโมงคย์าว 200 เมตร “The Tunnel of 
Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยงัมรีา้นอาหารไวค้อยตอ้นรบันกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 

 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน  
(คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
https://nagoyakokusai.com/ 



วนัท่ีหก นาโกย่า – วดันิตไตจิ – วดัโอสคุนันอนและย่านร้านค้าโอส ุ–  
สวนสตรอเบอรี่ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ห้างอิออน  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเข้าชม วดันิตไตจิ วดัไทย-ญี่ปุ่ น ที่นี่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่
ได้รบัพระราชทานจากพระมหากษัตริย์
แห่งสยามในปีค.ศ.1900 วดันิตไตจเิป็น
วดัเพยีงแห่งเดยีวในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ไดเ้ป็นของ
พุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุก

นิกายผลดัเปลี่ยนกนัดูแล หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ เจ้าแม่กวนอิมท่ีวดัโอสุคัน
นอน สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ห่งนี้มเีทวรูปไมค้นันอน เทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธที่
ประดษิฐานในห้องสกัการะหลกั ซึ่งแกะสลกัโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ 
ไดชิ อาคารปัจจุบนัก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปีค.ศ. 1970 ภายในวดัมหี้องสมุดซึ่งรวบรวม
คัมภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่ นและภาษาจีนมากกว่า 15 ,000 เล่ม ซึ่งหลายๆ เล่มใน
จ านวนนี้ไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัขิองชาตหิรอืทรพัยส์นิทางวฒันธรรมทีส่ าคญั ต าราโค
จกิบินัทกึประวตัศิาสตรญ์ี่ปุ่ นโบราณฉบบัเขยีนมอืทีเ่ก่าทีสุ่ดทีม่อียู่กถ็ูกเกบ็รกัษาไวท้ี่นี่
ด้วย จากนัน้ให้ท่านเพลิดเพลินกับ ย่านร้านค้าโอสุ แหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่ มีทัง้
รา้นคา้ รา้นอาหาร CAFE รา้นเครื่องใชไ้ฟฟ้า และรา้นขายเสือ้ผา้มอืสอง  
 
 
 

 
 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่าก

ตน้สดๆไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 
 
 
 
 

 
   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน โทโคนาเมะ แหล่งช้อปป้ิงที่มีของให้เลือก

มากมายทัง้แบรนด์หรูต่างประเทศ ในประเทศ สนิค้าแฟชัน่ที่ก าลงัเป็นที่นิยมของเด็ก 



สุภาพบุรุุษ และสุภาพสตรรีวมทัง้เครื่องหนัง อุปกรณ์กฬีา และ
ทีน่ี่คุณจะไดพ้บกบัแมวกวกัยกัษ์ มาเนะกิเนะโกะ ซึ่งถอืไดว้่า
เป็นเครื่องรางของญี่ปุ่ น เชื่อกันว่าแมวที่ยกอุ้งเท้าขึ้นจะช่วย
เรยีกเงนิและลูกค้า ซึ่งมาเนะกิเนะโกะนัน้มีต้นก าเนิดมาจาก
เมอืงโทโคนาเมะ อกีทัง้ทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นบ้านของมาเนะกเินะโกะ
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกตวัหนึ่ง  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินชูบุ เซน็แทร ์เพือ่เตรยีมตวักลบักรุงเทพฯ 
 

วนัท่ีเจด็ สนามบินชูบุ เซน็แทร ์– กรงุเทพฯ  
00.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 647 
04.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 
 

 



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :   เมษายน   14 – 20    

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า  10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 66,900.- 44,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 60,900.- 40,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 53,900.- 35,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 


