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     ชมความงามกับเส้นทาง “เจแปนแอลป ์(กำแพงหมิะ)” สดุยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า “หลังคาแห่งญี่ปุ่น” 

     ชม “ปราสาทมตัสโึมโต”้ สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น 

     ชมอุโมงค์เสาโทริอิ “ศาลเจา้ฟชุมิิ อนิาร”ิ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันเป็นทางเดนิได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ 

     ชมความงามของ “ทุง่พงิคม์อส ฟจูชิิบะซากรุะ” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส 

     สัมผัสกับการ “นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ” เสน่ห์ของรถไฟเก่าสุดคลาสสิคที่น่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง 

     ชม “เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จัดแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ของญี่ปุ่น 

     ทดลอง “ลอ่งเรอืโจรสลดั” ชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

     พิสูจณ์ความเชื่อที่ว่า “กินไขด่ำหนึง่ฟองจะทำใหอ้ายยุนืขึ้นเจด็ปี” เป็นของขึ้นช่ือทีว่่าใครก็ต้องลอง 

     เข้าพักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นด้วยการ “แชอ่อนเซน็ พิเศษ!!ทานขาปยูกัษข์ึ้นชือ่” แบบไม่อั้น  
 

 
 

กำหนดการเดนิทาง  10-16 พฤษภาคม 2566 

 
20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 

โดย สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เครื่อง 
23.59 น. เหินฟา้สู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG 622 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 

วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ-สนามบนิคนัไซ 
 



 
07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจา้ฟชุมิ ิอนิาริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดง
หรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีชือ่เสียงโด่งดังจาก
ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้ง
ภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไป
ถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสตัว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้น
จิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะ
เป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว 

 
จากนั้นเดินทางสู่ “เมอืงอาราชยิามา่” เพื่อเดินทางไปสัมผัสกับ “รถไฟสายโรแมนตกิ (SAGANO ROMANTIC TRAIN)” 
เสนห่์ของรถไฟเก่าสดุคลาสสิคนีม้ีมุมมองทีน่่ารื่นรมย์ของทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง ท่านจะได้ชมความงามของแมกไม้ โตรก
ผา ภูเขา เรียบแม่น้ำโฮซูกาวา ด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติก **ในกรณรีถไฟซากาโนเ่ต็ม ชว่งเทศกาลทอ่งเที่ยว เชน่ ใบไม้
เปลีย่นส,ี ซากรุะ เปน็ตน้ อาจเปลีย่นไปนัง่รถไฟ JR ทอ้งถิน่แทน** จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อัน
เขียวขจี นับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ “สวนปา่ไผ ่(BAMBOO GROVES)” เป็นเส้นทางเดนิเล็กๆทีต่ัดผ่านในกลางสวนป่า
ไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศทีแ่ปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพืน้ด้านล่าง
ก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันกจ็ะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้าน
ขายของพืน้เมืองทีท่ำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใสข่อง หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคน
ท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะนำท่านชม “สะพานโทเกต็สเึคยีว 
(TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ถูก
สร้างขึน้ในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูง
ใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำทีท่ั้งสองฝั่ง เป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวทีส่วยที่สุดอีกแห่งใน
เกียวโต 

วนัทีส่อง ศาลเจา้ฟชูมิ ิอนิาร-ิเมอืงอาราชิยามา่-นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ SAGANO TRAIN- 
ปา่ไผ+่สะพานโทเกต็สเึคยีว-เนนินเินน็ซากะ-เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว NABANA NO SATO 



 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินชมช้อป ณ “เนินนเินนซากะ (NINENZAKA)” เป็นถนนคนเดินทีปู่ด้วยหิน โดยเนินแห่งนี้ยาวประมาณ 
150 เมตรประกอบด้วยส่วนโค้งมนท่ีเป็นบันไดหินและทางเดินหินต่างๆ บริเวณรอบยังหลงเหลือบ้านในสมัยเอโดะจนถึงไทโช 
ให้สัมผัสประวัติศาสตร์เมืองเกียวโตเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีร้านขายของเก่าแก่เรียงรายให้บรรยากาศแบบวันวาน ไม่ว่า
จะเป็นร้านของฝากสไตล์เกียวโต เช่น พัดพับหรือตุ๊กตา ขนมต่างๆ เป็นต้น จากนั้นให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับการชม 
“เทศกาลประดบัไฟฤดหูนาว (NABANA NO SATO)” ที่นี่นอกจากตอนกลางวันจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค่ำคืนของช่วง
ฤดูหนาวในทุกๆปียังประดับไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจัดแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอันดับ1ของ
ญ่ีปุ่น 

 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 พกัที ่KKR HOTEL NAGOYA หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านสู ่“เมอืงทาคายาม่า” เพื่อชม “ทีท่ำการทาคายาม่าจนิยะ (TAKAYAMA JINYA)” หรือ จวนผู้ว่าแห่งเมือง
ทาคายามาในอดตี (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 
ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่า ในสมัยเอโดะ หรือกว่า 300 ปีที่แล้ว ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง 
ณ “เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิจู ิ(SANMACHISUJI)” ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของ
บ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันน่าประทับใจ 

วนัทีส่าม    เมอืงทาคายามา่-ทีท่ำการทาคายามา่จนิยะ+ย่านซนัมาชซิจูิ-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ- 

                โรงนำ้ชาในประวตัศิาสตรข์องคานาซาวะ 



 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก “หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO)” นำท่านชมสถานที่พิเศษสุด ซึ่งแสดงถึง 
ความสามารถและพยายามของชนชาติญี่ปุ่นโบราณ หมู่บ้านท่ีได้รับเลือกจากองค์การ ยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 
1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นด้ังเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า กัสโช ซึ่งแปลว่าพนมมอื ตาม
รูปแบบของบ้านท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร 
และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับ
หิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้ตามอธัยาศัยจนถึงเวลานัด
หมาย  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โรงนำ้ชาในประวตัศิาสตร์ของคานาซาวะ (KANAZAWA CHAYA DISTRICT)” ตั้งอยู่ใน
บริเวณฮิงาชิยามะของคานาซาวะ และอยู่ใกล้กับแม่น้ำอะซะโนะ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ใหญ่ที่สุดในสามบริเวณเกอิชาท่ี
สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในคานาซาวะ อีกสองแห่งคือนิชิชายะไกและคาซุเอะมาจิ โดยใน
สถานที่เหล่านี้เกอิชายังคงให้ความบันเทิงแก่ผู้คนอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่HOTEL MYSTAYS KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของ “เสน้ทางเจแปน แอลป ์(ALPINE ROUTE)” เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะ
ประทับใจไม่รู้ลืม โดยผู้คนจำนวนมากจากทุกมุมโลกล้วนรู้สึกประทับใจอย่างมากมายกับความสูง 18 เมตรของกำแพงหิมะ 
เมื่อมองไกล ๆ จากรถบัสด้านบน เป็นท้องฟ้าสีคราม,มองระหว่างแนวกำแพงหิมะเป็นภูเขาฉาบหิมะสีขาวจัดมากมาย 
รวมท้ังเมื่อเดินเล่นกลางทุ่งหิมะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาที่มูโรโด ซึ่งตลอดเส้นทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง ท่านจะได้
เปลี่ยนอิริยาบถตลอดการเดินทางดังนี้ 

วนัทีส่ี ่       ทอ่งเทีย่วเสน้ทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหมิะ)-ปราสาทมตัสโึมโต ้



* โองิซาว่า เส้นทางธรรมชาติ นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 
6.1 กิโลเมตร 

* เข่ือนคุโรเบะ นำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สันเขื่อนคุโรเบะ เข่ือนขนาด
ยักษ์ที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา 

* คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาท่ีท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจยิ่ง
แก่นักท่องเที่ยวทุกคน นำท่านโดยสารกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสลิง
คั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่ากระเช้าพาโนราม่า 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ยอาหารญีปุ่น่แบบเซต็เบ็นโตะ (เซต็กลอ่ง) 

* ไดคัมโป นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใตภู้เขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สอง
รองจากภูเขาไฟฟูจ ิสู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา 

* ดอยมุโรโด นำท่านโดยสารรถโค้ชสู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์เสน่ห์
แตกต่างกันทุกฤดู เช่น น้ำตกเมียวโจ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี 
และลัดเลาะไปตามซอกกำแพงหิมะที่สูงกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) ถึงยอดดอยมุโรโด คือ 
จุดชมวิวสูงสุดของเส้นทางนี้บริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกับขอบฟ้าสีสดตลอดทั้ง
วันทั้งคืน สร้างความประทับใจให้แก่ท่านมิรู้ลืม 
* นำท่านน่ังรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดจากที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติได้ และชมความแรงของน้ำท่ี
ปล่อยออกจากแอ่งน้ำสีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบือ้งล่างเมือ่ถึงฤดูหนาวน้ำจะกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาด
ใหญ่ 
จากนั้นนำท่านชม “ปราสาทมตัสโึมโต้ (MATSUMOTO CASTLE)” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าตัวปราสาท) สัญลักษณ์
ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามท่ีสุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลงิของ
สงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนัง ที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ 



 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
 พักที ่PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่า 
 

   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นำท่านเดนิทางสู่ “โอชโินะฮคัไค (OSHINO HAKKAI)” บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลา
อันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำทีอ่ยู่ในบ่อจะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ใน
ปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดทีี่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย จากนัน้นำทุก
ท่านเดินทางสู่ “ฮาโกเน”่ เพื่อ “ลอ่งเรอืโจรสลดั (LAKE ASHI CRUISE)” (ล่องประมาณ 10 นาที) ยังบริเวณ “ทะเลสาบ
อาช”ิ เพือ่ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของ
ภเูขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว และ 

 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หุบเขาโอวาคดุาน ิ(OWAKUDANI)” (โดยรถบัส) หุบเขานรก ที่เกิดข้ึนจากการปะทุขึ้นมาของ
ภเูขาไฟฮาโกเนเ่มือ่หลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน นำ้และควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่
ด้วยโดยความร้อนของน้ำท่ีผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิทซึ่ง
คนญีปุ่่นเชื่อกันว่า “กินไขด่ำหนึง่ฟองจะทำใหอ้ายยุนืขึน้เจด็ป”ี และนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์
เนมที่ “โกเท็มบะ แฟคทอรี ่เอา้ทเ์ล็ต (GOTEMBA OUTLET)” แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุน่โกอนิเตอร์
มากมาย ทั้งกระเป๋า เครื่องประดับ และนาฬิกาหรู รองเท้าแฟชั่น สินค้าสำหรับคุณหนู และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

วนัทีห่า้      โอชโินะ ฮคัไค-ลอ่งเรอืทะเลสาบอาช-ิหบุเขาโอวาคดุาน(ิไขด่ำ)-โกเทม็บะ แฟคทอรี ่เอ้าทเ์ลต็-ออนเซน็+ 

                ขาปยูกัษไ์มอ่ัน้ 



 
 พกัที ่TOMINOKO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 รบัประทานอาหารคำ่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ อันขึ้นชือ่ของญี่ปุน่ แบบไม่อั้น 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พักแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความ
เมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมด,ี ผิวพรรณสดใส, สุขภาพด,ี ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการ
เผาผลาญของร่างกายอกีด้วย 

 
 

 
   รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านชม “เทศกาลทุง่ดอกไม้ ฟจูชิิบะซากรุะ (FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL)” มีชื่อเสียงที่สุดในการชม
ดอกชิบะซากุระ ซึ่งจัดขึ้นในบริเวณทะเลสาบทั้งห้าของภูเขาไฟฟูจิ ห่างจากทะเลสาบโมโตสุโกะไปทางทิศใต้ 3 กิโลเมตร ท่าน
จะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของทุ่งดอกชิบะซากุระอันกว้างใหญ่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สูงตระหง่านในวันที่ฟ้าโปร่งใส 
ช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดในการชมดอกไม้จะแตกต่างกัน แต่มักจะอยู่ในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม ทั่วทุกหย่อมหญ้า
จะเต็มไปด้วยต้นชิบะซากุระประมาณ 800,000 ต้น รวม 5 สายพันธุ ์มทีัง้สชีมพู สขีาว และสมีว่งในเฉดตา่งๆ ให้ท่านได้
ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกอย่างสวยงาม (เทศกาลจัดขึน้ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน – ต้นเดือนมิถุนายนเป็นประจำ
ทุกป)ี 

วนัทีห่ก       เทศกาลทุง่ดอกไม ้ฟจูชิบิะซากรุะ-ยา่นชนิจูก-ุวดัอาซากสุะ+ววิโตเกยีวสกายทรี-อิออนพลาซา่- 

                 สนามบนิฮาเนดะ 



 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “มหานครโตเกยีว” แล้วนำท่านเดินทางสู่ “ยา่นชนิจกู ุ(SHINJUKU)” ย่านแห่งความเจริญอันดับ
หนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสนิค้า และร้านขายของเปน็พันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ 
ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผา้, 
รองเทา้แฟชั่น และเครื่องสำอาง เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลอืกชมและซื้อ” สินค้าตามอธัยาศัย  

 
 รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 
จากนั้นนำทุกท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วดัอาซากสุะ (ASAKUSA TEMPLE)” วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอมิทองคำที่
ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัด
ยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่
ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชือ่ว่า “ประตูฟ้าคำรณ” และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า 
“ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า 



พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลึก แล้วให้ท่านหามุมถ่ายรูปคู่กับ แลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกยีวสกาย ทร ี(TOKYO SKY TREE)” หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอ
นี้มีความสูง 634 เมตร ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากบริเวณวัดอาซะกสุะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบ
เมืองเก่าของเอะโดะ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซา่ (AEON MALL)” ศูนย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นขนมญี่ปุ่น ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของฝากได้ตามอัธยาศัย 

 
 รับประทานอาหารค่ำแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบนิฮาเนดะ” เพื่อเดินทางกลับ 

 

 
00.20 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 
04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม  
 

หมายเหต ุ:  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการนี้อาจมีการปรับย่าน และสถานที่ตั้ง ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นี้ยังคงไว้ซึ่งระดับในมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการนำเท่ียวเป็นสำคัญ 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

อตัราคา่บรกิารเดนิทาง : 10-16 พฤษภาคม 2566 
สำหรับคณะเดินทาง  30  ท่านขึ้นไป (การนัตอีอกเดนิทาง 20 ท่าน) 

ผู้ใหญ่ 59,900 บาท 

เด็กอายุ 7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ)่ 8,000 บาท 

ไม่ใช้ตั๋วเครือ่งบิน(ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) สอบถาม 
เดก็ทารก อายตุำ่กวา่ 2 ป ี(ณ. วนัเดนิทาง) เชค็ราคาตั๋วกอ่นทำการจองคะ่ 

วนัทีเ่จด็       สนามบนิฮาเนดะ-กรงุเทพ 



 

อตัราคา่บรกิารนีป้ระกอบด้วย 2 สว่น 
1. คา่ทีพ่ักและบริการอืน่ๆทีเ่กี่ยวขอ้งในตา่งประเทศ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) 

2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ THAI AIRWAYS 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ 
o ค่าธรรมเนียมน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วนัที ่27/12/2565) 
o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไ่ด้ระบุไว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกันสขุภาพและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเดก็อายุต่ำกว่า 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตจากอุบัติเหตุท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ 1,500,000 บาท  
ประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเข้าประเทศญีปุ่น่ 

o การบรกิารของมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทยตลอดการเดนิทาง 1 ทา่น 
o น้ำดื่มที่ญ่ีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 5 วัน) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3% 
o ค่าธรรมเนียมน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง 
o ค่าทำหนังสือเดนิทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพกั และค่าอาหารทีส่ั่งมาในห้องพัก เป็นต้น 
o ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์ 
o ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดนิทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทปิไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (ประมาณ 1,300 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ 
 
เงือ่นไขการสำรองที่นัง่ / ชำระเงนิ 
o กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มชำระมดัจำ (ทวัร ์20,000 บาท) 
o ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรณยีกเลกิการจอง 
ตามหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการกำหนดอัตราการจา่ยเงนิคา่บรกิารคนืให้แกน่กัทอ่งเทีย่ว 2563 

• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันนำเทีย่วคืนเงินทั้งหมด  
(โดยหักจากค่าใช้จา่ยจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำ ของบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ) 

• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันนำเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทัวร์ 
• ยกเลกิการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ก่อนขอสงวนสทิธค์นืเงนิในทกุกรณ ี

(สำคญัมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ กำหนดใหบ้รษิัทจะตอ้งชำระคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 100% กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกวา่15วนั ในสว่นของการ
ชำระคา่ตัว๋เครือ่งบนิดงักลา่วจะไมส่ามารถคนืเงนิใหก้บัผูเ้ดินทางได)้ 
 
เงือ่นไขและขอ้กำหนดอืน่ๆ 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดนิทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มผีู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนที่ระบุ) 
o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศหรอืออกตั๋วโดยสารระหวา่งประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้งให้กับเราทราบ ณ วันที่

สำรองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกดิขึ้นจากตั๋วเครื่องบินดังกล่าวได้ 
o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรอืประทบัตราใดๆ ทีไ่ม่เกี่ยวข้อง ลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอนิ หรอืตำรวจ

ตรวจคนเข้าเมอืงประเทศนั้นๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษสีนามบินทุกแหง่และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไมไ่ด้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้  
o ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกัน ดงันั้นหากท่านมีเหตุอันใดทีท่ำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้ 
o หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือ

อำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  
o หากท่านถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมอืง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถงึไกด์จะไม่

สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและ
เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาต ิหรือ คนต่างด้าวที่
พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าทีช่่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบนิ, อุบัติเหตุ, 
ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกดิเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมือ่เกิดการสูญหายของ สัมภาระ
ระหว่างการเดินทาง แตจ่ะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดังกล่าว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 

o เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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