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27 มนีาคม – 03 เมษายน 63   59,900.- 
มกราคม 2562 

เกยีวโต / อาราชยิาม่า / วดักนิคะคจุ ิ/ ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ/ หมู่บา้นนินจาองิะ  

ศาลเจา้อเิสะ / ถนนโอฮาไรมาจ ิ/ หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / ทีว่่าการอ าเภอเกา่ทาคายาม่า 

ถนนซนัมาชซิจู ิ/ ปราสาทมตัซโึมโต ้/ น่ังกระเชา้ภูเขามโินบุซงั 

วดัมโินบุซงัโคโอนจ ิ/ หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก/ โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต  

ชมซากรุะพรอ้มงานเทศกาลไฟทีซ่ากามโิกะ / วดัอาซากซุะ / ตลาดปลาซกึจิ ิ

ชอ้ปป้ิงชนิจกู ุ/ ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ / แชน่ ้าแร ่2 คนื / บนิ JAL ฟูลเซอรว์สิ กระเป๋า 46 โล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค า่ โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ - - - - 

2 
สนามบนิโอซากา้-อาราชยิาม่า-สะพานโทเคะทส-ึป่าไผ-่ปราสาทเงนิ 

PHILOSOPHER’S PATH-เมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ
 O X WELINA HOTEL 

3 เมอืงองิะ-หมู่บา้นนินจาองิะ-เมอืงมเิอะ-ศาลเจา้อเิสะ-ถนนโอฮาไรมาจ ิ O O O 
NAGOYA 

CASTLE HOTEL 

4 
หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า-ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคา

ยาม่า-ถนนซนัมาชซิจู-ิแชน่ ้าแร ่
O O O 

TAKAYAMA 

HOTEL ♨ 

5 
มตัสโึมโต-้ปราสาทมตัซโึมโต-้เมอืงยามานาช-ิน่ังกระเชา้ภเูขามโินบุ

ซงั-วดัมโินบุซงัโคโอนจ ิ– แชน่ า้แร ่
O O O 

JIRAGANO 

 HOTEL ♨ 

6 
หมู่บา้นโอชโินะฮกัไก-โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต  

ชมซากรุะพรอ้มงานเทศกาลไฟทีซ่ากามโิกะ-เมนูชาบูชาบู 
O X O WBF ASAKUSA 

7 
วดัอาซากซุะ-ตลาดปลาซกึจิ-ิชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

สนามบนิฮาเนดะ 
O X X  

8 สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง : กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.00 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิประตหูมายเลข 8 เคาเตอร ์R เจแปนแอรไ์ลน ์

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.55 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ JL 728 การบนิไทย 
 

วนัทีส่อง : สนามบนิโอซากา้ – อาราชยิามา่  – สะพานโทเคะทส ึ– ป่าไผ่ – ปราสาทเงิน 

  PHILOSOPHER’S PATH – เมอืงโอซากา้ – ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

06.05 น.  ถงึ สนามบนิคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

 

น าท่านเดนิทางสู ่อาราชยิามา่ สถานทีส่ดุโรแมนตกิที่

แมแ้ตช่าวญีปุ่่ นเองยงัมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนในวนัหยดุ

เพือ่ช ืน่ชมกบัความสวยงามตามธรรมชาต ิมองเห็น 

สะพานโทเคะทส ึมคีวามยาว200 เมตร ซ ึง่ช ือ่ของ

สะพานนีม้คีวามหมายวา่สะพานทีม่องเห็นดวงจนัทรอ์ยู่

ขา้งหนา้ เบือ้งลา่งของสะพานคอืแม่น า้โออทิีไ่หลมาจาก

ตาน า้ในภเูขาอาราชยิามะทีย่งัคงความใสสะอาดมา

นับตัง้แต ่ชมป่าไผ ่ไผ่ทีข่ึน้อยูส่องขา้งทา้งเสมอืนหน่ึงเป็นอโุมงคใ์หเ้ดนิผ่านถกูปลกูขึน้ตัง้แตส่มยัเฮอนั

หรอืกวา่พนัปีมาแลว้ เพือ่ใชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการบ าบดัจติใจมาแตค่ร ัง้

http://bit.ly/2NMk5YE
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โบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไปไผ่เหลา่นีก็้ยงัไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ีเมือ่เขา้สูป่่าไผ่แลว้ จะไดส้มัผสั

ถงึสายลมจากธรรมชาตทิีก่ระทบกบัใบไผ่ ความเขยีวขจแีละความสดชืน่ตลอดเสน้ทาง  

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ปราสาทเงินกนิคะคุจ ิหรอืทีค่นไทยมกัเรยีกวา่วดัเงนิ

ซ ึง่เป็นวดันิกายเซน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1482 โดยโช

กนุ อชิคิางะโยชมิสิ ึศาลาของวดัเงนิลอ้มรอบโดยน า้ 

สวนแบบญีปุ่่ น มใีบไมเ้ปลีย่นสรีอบๆศาลา และเมือ่เดนิ

จนถงึดา้นบนจะเป็นจดุชมววิ มองเห็นววิเมอืงเกยีวโต

พรอ้มกบัฉากหลงัภเูขาทีส่วยงาม เดนิชม ถนนสาย

นักปราชญ ์PHILOSOPHER’S PATH เมือ่ซากรุะ

บานสะพร ัง่ถนนเสน้นีจ้ะกลายเป็นอโุมงค๕์ซากรุะอนังดงามตระการตา และตลอดสองขา้งทางยงัเต็มไปดว้ย

รา้นอาหารสไตลญ์ีปุ่่ น รา้นน า้ชา คาเฟ่ รา้นขายของแฮนเมดเก ๋ถอืเป็นจดุชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุอกีแห่ง

ของเมอืงเกยีวโต จากน้ันน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงนาโก

ยา่ ชอ้ปป้ิง ณ ยา่นชนิไซบาช ิใหท้่านเพลดิเพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายหลายชนิด ทัง้เคร ือ่ง

ไฟฟ้า กลอ้งถา่ยรปูดจิติอล นาฬกิา เคร ือ่งเลน่ เกมส ์

หรอืสนิคา้แฟช ัน่ทีเ่อาใจคณุผูห้ญงิ เชน่ กระเป๋า 

รองเทา้ เสือ้ผา้แบรนดเ์นม แฟช ัน่ล า้อนาคตส าหรบัวยั

ทนีทัง้หลาย เคร ือ่งส าอางยีห่อ้ดงัของญีปุ่่ นและอืน่ๆอกี

มากมาย  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม WELINA HOTEL SHINSAIBASHI 

วนัทีส่าม : เมอืงองิะ – หมูบ่า้นนินจาองิะ – เมอืงมเิอะ – ศาลเจา้อเิสะ – ถนนโอฮาไรมาจ ิ 

เชา้ รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมูบ่า้นนินจาองิะ ซึง่เป็นพพิธิภณัฑใ์หไ้ดส้นุก 

สนานไปกบัโลกของนินจา ไม่วา่จะเป็นบา้นนินจาทีเ่ต็ม

ไปดว้ยคา่ยกลมากมาย การจดัแสดงอาวธุและเคร ือ่ง

แตง่กายของนินจา การแสดงโชวข์องเหลา่นินจา 

รวมทัง้ยงัมโีซนใหไ้ดท้ดลองใช ้“ชรุเิคน (Shuriken)” 
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อาวธุลบัประจ าตวัของเหลา่นินจา หรอืทีค่นไทยเรารูจ้กักนัในชือ่วา่ “ดาวกระจาย” อกีดว้ย ใหท่้านไดเ้ยีย่ม

ชมหมู่บา้นนินจาอยา่งเพลดิเพลนิ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  

ศาลเจา้อเิสะ เป็นศาลเจา้ชนิโตทีม่ชี ือ่เร ือ่งความ

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเกา่แก ่มอีายกุวา่ 2,000 ปี ตวัศาลเจา้

ถกูสรา้งและออกแบบสถาปัตยกรรมโบราณทีส่ดุ 

ตัง้แตค่ร ัง้โบราณมผูีศ้รทัธาเช ือ่กนัวา่ทีน่ี่เป็นทีส่ถติ

แห่งสรุยิเทพ จงึมผูีศ้รทัธาทั่วญีปุ่่ นเดนิทางไปกราบ

ไหวม้ไิดข้าดสาย เดนิเลน่ ถนนโอฮาไรมาจ ิถนน

สายนีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นถนนสายโบราณสองขา้งทางของ

ถนนมรีา้นคา้ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร รา้นขนมพืน้เมอืง เรยีงรายในบรรยากาศของอาคารทีด่ยูอ้น

ยคุตัง้แตส่มยัเอโดะจนถงึเร ิม่ยคุเมจ ิถนนสายนีม้คีวามยาวประมาณ 1 กโิลเมตร  

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [ป้ิงยา่งพรอ้มอาหารนานาชนิด] 

เขา้พกั ณ โรงแรม NAGOYA CASTLE HOTEL 

 

วนัทีส่ี ่:   หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่ – ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ 

                    ถนนซนัมาชซิจู ิ– แชน่ ้าแร ่

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้น

สไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม และยังไดร้บัเลือกจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 

1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 

เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถ

รองรบัหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรูปรา่งของ

หลงัคาเหมือน กบัสองมือพนมของพระเจา้ จึงเรยีก

หมู่บา้นสไตลนี์้ว่า “กสัโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้หรอืหมูยา่งบนใบโฮบะ] 
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หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่าซนั

มาชซิูจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี

ก่อน ที่ยงัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระ

ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบัทศันียภาพเมอืงเกา่

ซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย 

พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซา

รโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถอื

วา่เป็นสญัลกัษณห์น่ึงของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบัโชค

ลางของชาวญี่ปุ่ นอีกดว้ย สมัผสักบัความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นับเป็นอีก

ทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเก่าเมอืงทาคายาม่า ซ ึง่เป็นจวน

ผูว้่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ท างานและที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี 

ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวา ในสมยัเอโดะ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม HOTEL HOTAKA หรอืเทยีบเท่า แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

 

 

 

วนัทีห่า้ : มตัสโึมโต ้– ปราสาทมตัซโึมโต ้– เมอืงยามานาช ิ– นั่งกระเชา้ภูเขามโินบุซงั 

  วดัมโินบุซงัโคโอนจ ิ– แชน่ ้าแร ่

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ปราสาทมตัซโึมโต ้มชี ือ่เรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ปราสาท

อกีา เน่ืองจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นตา่งๆ ของ

ปราสาทแผ่กางออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.

1590 โดย อชิคิาวา่ คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพ่กัของ

บรรดาเจา้เมอืงในอดตี ปัจจบุนัหลงัจากไดร้บัการจดัตัง้

เป็นสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่่ นไดป้รบัใหเ้ป็นพพิธิภณัฑ ์

ส าหรบัรวบรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรข์องญีปุ่่ นและ

ประวตัศิาสตรข์อง จงัหวดันากาโน่ และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น  
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ภูเขามโินบุซงั ทีม่คีวามสงู 1,153 เมตรเป็นทีนิ่ยม

ของบรรดานักปีนเขา เน่ืองจากมคีวามสงูทีพ่อเหมาะ

พอด ีพรอ้มทัง้มทีศันียภาพทีส่วยงาม และยงัมกีระเชา้

ลอยฟ้า Minobusan Ropeway ไวบ้รกิารนักท่อง 

เทีย่วทีส่นใจทีจ่ะขึน้มาชมววิพาโนราม่า อกีดว้ย ระหวา่ง

ทางกอ่นทีจ่ะมาถงึจดุขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทีภ่เูขาแห่งนีย้งั

เป็นทีต่ ัง้ของ วดัมโินบุซงัโคโอนจ ิวดัสอนศาสนา

พุทธอนัเกา่แก ่ทีถ่กูสรา้งขึน้ตัง้แตร่าวๆ ปี 1274 ในวดั

แห่งนีย้งัมตีน้ซากรุะทีม่อีายยุนืยาวมากวา่ 400 ปี 

ในชว่งฤดใูบไมผ้ล ิชว่งทีด่อกซากรุะบานสะพลัง่ วดัแห่ง

นีจ้ะคบัคัง่ไปดว้ยผูค้นจ านวนมากทีแ่หแ่หนกนัเขา้มา

ชมตน้ซากรุะตน้นีก้นัอยา่งไม่ขาดสาย เพราะความสวย

ของดอกซากรุะทีย่อ้ยเป็นระยา้ลงมาเหมอืนม่านสชีมพู 

สวยงามจนหาค าเปรยีบไม่ไดเ้ลย ทีน่ี่จงึไดข้ึน้ช ือ่วา่เป็นจดุชมซากรุะทีส่วยทีส่ดุเป็นอนัดบัตน้ๆของญีปุ่่ น

เลยทเีดยีว  

ค ่า  รบัประทาน อาหารเย็น ณ โรงแรม [เมนูขาปูยกัษพ์รอ้มน ้าจิม้ซฟู๊ีด] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้พกั ณ โรงแรม JIRAGANO HOTEL / แชอ่อนเซนเพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีห่ก :  หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไก – โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต  

  ชมซากุระพรอ้มงานเทศกาลไฟทีซ่ากามโิกะ – เมนูชาบูชาบู 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หมูบ่า้นโอชโินะฮกัไกเป็นจดุท่องเทีย่วทีส่รา้งเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ประกอบดว้ยบอ่น า้ทัง้ 8 นีเ้ป็นน า้จากหมิะทีล่ะลาย

ในชว่งฤดรูอ้นทีไ่หลมาจากทางลาดใกล ้ๆ ภเูขาไฟฟูจผ่ิานหนิ

ลาวาทีม่รีพูรนุอายกุวา่ 80 ปี ท าใหน้ า้ใสสะอาดเป็นพเิศษ 

นักท่องเทีย่วสามารถดืม่น า้เย็นจากแหลง่น า้ไดโ้ดยตรง 

นอกจากนีย้งัมรีา้นอาหาร รา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ และซุม้

รอบๆบ่อ ทีข่ายทัง้ผกั ขนมหวาน ผกัดอง งานฝีมอื และ

ผลติภณัฑท์อ้งถิน่อืน่ๆใหล้ิม้ลองชมิ 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
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โกเทมบะพรเีมีย่มเอา้ทเ์ลต เป็นเอา้ทเ์ลตทีใ่หญท่ีส่ดุใน

ญีปุ่่ น มบีรรยากาศแบบเอา้ดอร ์ภายในมรีา้นคา้กวา่ 200 

รา้น และศนูยอ์าหาร รวมถงึชงิชา้สวรรคท์ีส่งู 50 เมตร 

รา้นคา้ตา่งๆลว้นเป็นของพรเีมีย่มแบรนดจ์ากตา่งประเทศ ไม่

วา่จะเป็นเสือ้ผา้แฟช ัน่ อปุกรณก์ฬีา เคร ือ่งใชใ้นครวัเรอืน 

และสนิคา้อเิลกทรอนิกส ์ราคาจะต ่ากวา่รา้นคา้ปลกีทีข่าย

ทั่วไปในญีปุ่่ น  

ชมเทศกาลประดบัไฟพรอ้มซากุระทีซ่ากามโิกะ เป็น

งานประดบัไฟทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในภมูภิาคคนัโต มแีสงไฟ

ระยบิระยบัจากดวงไฟถงึ 6 ลา้นดวง นอกจากนีก็้จะมกีาร

ประดบัไฟในรปูแบบแตกตา่งกนัไปตามโซนตา่งๆ เชน่ อโุมงค ์

แสงไฟ ,วงัแห่งแสงไฟ และ ทุ่งดอกไมแ้ห่งแสงไฟ เป็นตน้ และ

ภายในงานยงัมกีารออกรา้นขายอาหารอรอ่ยขึน้ช ือ่อยา่ง

ซปุทงจริอุกีดว้ย ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการถา่ยรปูชมไฟ

ตามอธัยาศยั  

ค ่า  รบัประทาน อาหารค ่า ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูบุฟเฟ่หช์าบูชาบู] 

เขา้พกั ณ โรงแรม WBF ASAKUSA HOTEL 

วนัทีเ่จด็ : วดัอาซากุซะ – ตลาดปลาซกึจิ ิ– ชอ้ปป้ิงชนิจูก ุ– ชอ้ปป้ิงไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ 

   สนามบนิฮาเนดะ 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วดัอาซะกุซะ วดัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโตเกยีวใหไ้ดถ้า่ยรปูกบัโคม

ไฟขนาดยกัษท์ีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตรซึง่แขวนอยูบ่รเิวณ

ประตทูางเขา้วดั และยงัสามารถเลอืกซือ้ของขวญัและของ

ฝากไดท้ีถ่นนนากามเิสะ ฯลฯ 

 

 

ตลาดปลาซกึจิ ิศนูยก์ลางในการแลกเปลีย่นปลาและสตัว ์

น า้ขนาดใหญท่ีส่ดุในโตเกยีว นอกจากคณุจะตืน่ตาตืน่ใจกบั

สตัวท์ะเลชนิดตา่งๆ ทีบ่างชนิดอาจไม่เคยเห็นจากทีไ่หน คณุ

ยงัจะไดเ้พลดิเพลนิกบัรา้นอาหารทะเลและรา้นซชูใินราคา
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ยอ่มเยาอกีดว้ยใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้เลอืกชมิอาหารทะเลตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 

ชอ้ปป้ิงยา่นชนิจูกุ ชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ 

สนิคา้อเิล็คทรอนิกกลอ้งถา่ยรปู นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, 

SEIKO ณ รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ 

ขา้วของเคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า หรอื 

รองเทา้แฟช ัน่, เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น 

SHISHEDO, KANEBO, SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุ

มนัส ์ณ รา้น 100 เยนอยา่งจใุจ 

ไดเวอรซ์ติีโ้อไดบะ ใหท่้านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงในแหลง่ชอ้ปป้ิง

ขนาดใหญท่ีม่รีา้นคา้ตา่ง ๆ มารวมตวักนัถงึ 154 รา้น อาทิ

เชน่ Coach, H&M, Chloe, Uniqlo, Zara , Daiso 100 

Yen, Onitsuka และยงัมหีา้งใหเ้ลอืกเดนิทัง้ AQUA CITY , 

VENUS FORT, DECKใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง 
 

ค า่  อสิระรบัประทาน อาหารค า่ตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสูส่นามบนิฮาเนดะเพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ  
 

วนัทีแ่ปด :     สนามบนิฮาเนดะ – กรุงเทพ ฯ 

00.05 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยเทีย่วบนิ JL 033 เจแปนแอรไ์ลน ์

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

********************************************************************** 
 

COMPLETE GOLDEN-ROUTE SAKURA 8D5N BY JAL 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ และ 

เด็กอายุ 8-12 ปี  

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อายุ 2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

27 ม.ีค – 03 เม.ษ 63 59,900.- 56,900.- 8,900.- 44,900.- 

 

** ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิเพือ่เป็นสนิน ้าใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยน ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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**ราคาอาจมกีารปรบัขึน้ในกรณีทีร่าคาน า้มนัมกีารปรบัขึน้ แตจ่ะปรบัตามความเป็นจรงิที ่

สายการบนิประกาศปรบัเท่าน้ัน (คดิ ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2562) ** 
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อตัรานีร้วม 

 คา่บรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 คา่บรกิารมคัคเุทศก ์และคา่รถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางตา่งประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 คา่หอ้งพกัโรงแรม คา่อาหาร และคา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมคา่ธรรมเนียมผ่านดา่นเขา้ประเทศอืน่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง และคา่ใชจ้า่ยทีเ่ป็นสว่นตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ทปิเพือ่เป็นสนิน า้ใจใหก้บัไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 2,000 เยน  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหวา่งประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์

 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิตามประกาศของแตล่ะสายการบนิ (คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษี

สนามบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาคา่ทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากสาย

การบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บสว่นเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้) 
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 คา่ขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมี

น า้หนักไม่เกนิ 46 กโิลกรมั [จ ากดั 2 ชิน้ ช ิน้ละ 23 โล] หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง    มนี า้หนัก

เกนิทีก่ าหนด ทา่นตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 
 สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรอืตามเง่ือนไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเก็บสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็

กวา่ปกต ิหรอืจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเก็บเพิม่คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและคา่ภาษีสนามบนิ

ตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกวา่ 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า  

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิคา่บรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิคา่บรกิารเตม็จ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เง่ือนไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ ณ วนั

เดนิทางจรงิ โดยจะค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของทา่นลกูคา้โดยส่วนใหญเ่ป็นหลกั  

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่ม

ทวัรใ์นประเทศญีปุ่่ น ไม่วา่จะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทั

ฯ ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่า่นออกตั๋วโดยมไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ไม่วา่

กรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและตา่งประเทศปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืคา่ทวัรใ์น

ทกุกรณี 

 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบตอ่การถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้

เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิ

การประทว้ง การกอ่จลาจล ความลา่ชา้การเลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนื ไม่วา่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางลว่งหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัทา่นทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ทา่นไม่สามารถทาน

เนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดไดท้ ัง้หมด ไม่วา่จะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือยา่งอืน่อยา่งใดก็ตาม ซึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะ

เปลีย่นใหส้ว่นใหญจ่ะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกัหรอืเตา้หูแ้ทน 

3. สว่นกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทาน

ซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็นของดบิ ทา่นใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ลว่งหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศ
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ญีปุ่่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบวา่หากทา่นระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์

ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท้า่นไดเ้พยีงผกั หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับุกเทา่น้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั 

ทา่นตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรณุาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 คา่ธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและคา่ประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้

คา่ธรรมเนียม ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอื

เป็นคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิสว่นเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้งเป็นผูช้  าระ 

1.3 กรณีทีท่า่นมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัร

สะสมไมลจ์ะด าเนินไดภ้ายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เทา่น้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่
ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้

ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนัเดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผู ้

เดนิทางทกุกรณี บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอน

ของสายการบนิเทา่น้ัน กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ วา่ตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% สว่น

สายการบนิอืน่ ๆ ในเครอื Star Alliance ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหวา่งสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซึง่การ

เปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรณุาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ สง่ใหเ้พือ่สทิธปิระโยชน์

สงูสดุของทา่นเอง ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรณุาเก็บหางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัทา่นกลบัถงึ

เมอืงไทย วา่ไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ยแลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ทา่นไม่สามารถ

เรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 

 

2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์ุกอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัวา่ควร
เดนิทางหรอืไม่ (โปรดแจง้พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนวา่เราไม่อาจรบัผดิชอบตอ่

เหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผูร้ว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมี

ปัญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีทา่นแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล 

บรษิทัฯ ตอ้งท าการยนืยนั,ช าระมดัจ าคา่ตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 

Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์ไม่วา่ยกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

2.3 กระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบนิ) 
o น า้หนักกระเป๋าและสมัภาระเดนิทาง สายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเคร ือ่งบนิคอื 20-30 กโิลกรมั (ส าหรบั

ผูโ้ดยสารในช ัน้ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเก็บคา่ระวางน า้หนักเพิม่

ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัสว่น 

ดงันี ้กวา้งxยาวxสงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

 

********************************************************************************* 



 17 

 

 


