
 

 

 

 

 

CODE : BJ05 

 

TAKAYAMA JAPAN ALPS 

FLOWER 7D 4N TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

CODE : BJ05 

 

 

 

 

 

 

15 - 21 เมษายน 63 (สงกรานต)์ 63,900.- 
เทีย่ววนัหยุดชมก าแพงหมิะ !!! หมู่บา้นชริาคาวาโกะ / เมอืงทาคายาม่า 

ก าแพงหมิะ / เขือ่นคุโรเบะ / ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอ / ปราสาทอเูอดะ / เมอืงออนเซนคุสทัซ ึ/  

พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม/ิ ชมยูบาทาเกะ / ถนนไซโนะคาวาระ / ทากาซาก ิ 

เจา้แม่กวนอมิ / กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ / อาชคิางะฟลาวเวอรป์ารค์ [วสิทเีรยี] 

สวนฮติาชซิไีซคพ์ารค์ [เนโมฟีล่า] / ชอ้ปป้ิงชนิจกุ ุ/ ออนเซน 2 คนื / น ้าหนักกระเป๋า 46 โล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่ โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ บ่าย ค ่า โรงแรม 

1 กรงุเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ - - - - 

2 
สนามบนินาโกย่า-หมู่บา้นชริาคาวาโกะ-เมอืงทาคายาม่า 

ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายาม่า-ถนนซนัมาจซิชู-ิแชน่ ้าแร ่
 o O 

TOYAMA DAIICHI 

HOTEL 

3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยาม่า-ก าแพงหมิะ-เขือ่นคุโรเบะ-แชน่ ้าแร ่ O O o AZUMINO HOTEL 

4 
ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอ-ปราสาทอเูอดะ-เมอืงออนเซนคุสทัซ ึ

พธิกีวนน ้าแรยู่โมมิ-ชมยูบาทาเกะ-ถนนไซโนะคาวาระ-แชน่ ้าแร ่
O O O 

KUSATSU ONSEN 

♨ 

5 
ทากาซากเิจา้แม่กวนอมิ-กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ 

อาชคิางะ ฟลาวเว่อรป์ารค์-(ชมความงามของดอกวสีทเีรยี) 
O O x TOKYO HOTEL 

6 สวนฮติาชซิไีซดพ์ารค์-ชอ้ปป้ิงชนิจกู-ุสนามบนิฮาเนดะ O O X  

7 สนามบนิฮาเนดะ-กรุงเทพฯ     
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วนัทีห่น่ึง :   กรุงเทพฯ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20.30 น. นัดหมายพบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู2 เคาเตอร ์C สายการบนิไทย 

จดุนัดพบ ป้ายบรษิทัทวัร ์เจา้หนา้ทีบ่รกิารชว่ยโหลดสมัภาระและกระเป๋าเดนิทาง 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น ดว้ยเทีย่วบนิ TG 644 การบนิไทย 
 

วนัทีส่อง:  สนามบนินาโกย่า – หมู่บา้นชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามา่  

                   ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ –  ถนนซนัมาชซิูจ ิ– แชน่ ้าแร ่

08.00 น. ถงึ สนามบนินาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

หมู่บา้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเก่าซนัมาชซิูจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มยัเอโดะกว่า 

300 ปีกอ่น ทีย่งัอนุรกัษแ์ละคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเทีย่วและชืน่ชมกบั

ทศันียภาพเมอืงเก่าซ ึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรอืนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย พรอ้มทัง้เลอืกซ ือ้ของที่

ระลกึพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ เชน่ ซารโุบะโบะ หรอื ตุก๊ตาทารกลงิตวัสแีดงไม่มหีนา้ตา ซ ึง่ถอืว่าเป็น

สญัลกัษณห์น่ึงของเมอืงทาคายาม่า และเป็นสนิคา้ยอดนิยม เพราะแฝงไปดว้ยความเชือ่เกีย่วกบั

โชคลางของชาวญีปุ่่ นอกีดว้ย สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น 

นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ  

ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่่าการอ าเภอเกา่เมอืงทาคายามา่ ซ ึง่เป็นจวนผูว่้าแห่งเมอืงทาคา

ยาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศยัของผูว่้าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้าร

ปกครองของโชกนุตระกูลกุกาวา ในสมยัเอโดะ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เมนูเนือ้หรอืหมูย่างบนใบโฮบะ] 

หมู่บา้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่งัคงอนุรกัษบ์า้นสไตลญ์ีปุ่่ นขนานแทด้ ัง้เดมิ และยงัไดร้บั

เลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธนัวาคม 1995 บา้นสไตลก์สัโช-สคึรุ ิจะมี

ความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนัก

ในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรปูรา่งของหลงัคาเหมอืน กบัสองมอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น

สไตลนี์ว่้า “กสัโช” และมผีูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 

680,000 คน เลยทเีดยีว 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร [เมนูชาบชูาบ]ู 

เขา้พกั ณ โรงแรม TOYAMA DAIICHI HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม:  เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่ – ก าแพงหมิะ – เขือ่นคุโรเบะ – แชน่ ้าแร ่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ สถานีทาเทยามา่ จากน้ันน าท่านโดยสารเคเบิล้

คาร ์ลอดภเูขาสู่ สถานีบโีจดยัระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่าง

ทางใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบัทวิทศันข์องเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ น 

น าท่านชม ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซ ึง่สงู

เป็นอนัดบัสองรองจากภเูขาไฟฟูจ ิและยงัเป็นหน่ึงในสามภเูขาศกัดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญีปุ่่ น

ตัง้แต่สมยัโบราณ และใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็นก าแพงหมิะสูงชนั 

(SNOW WALL) สงูกว่าสบิเมตร สมัผสักบัความขาวของหมิะทีส่วยงามและอากาศอนัหนาวเย็น 

นับเป็นอกีทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เซตอาหารญีปุ่่ น] 

เดนิทางผ่านอโุมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยามา่ทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์ีอ่ยู่สงู

ทีส่ดุในญีปุ่่ น จากน้ันน าท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าทีไ่ม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ สถานี

คุโรเบไดระ จากน้ันน าท่านน่ังเคเบิล้คารล์อดภูเขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะโกะ 

ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ ึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญีปุ่่ นทีล่อดภเูขาตัง้แต่ตน้จนสุด

เสน้ทาง ทัง้นีเ้พือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว จากน้ันชม เขือ่นคุโรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่น

ยกัษก์ ัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น จะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภูเขานับ

รอ้ยลกูและชมทศันียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวามสงูถงึ 186 เมตร และมคีวามกวา้งถงึ 492 

เมตร ซ ึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บกุเบกิจนเสรจ็สิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขือ่นใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี 

โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพือ่ขา้มเขือ่น 800 เมตร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม AZUMINO HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 
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วนัทีส่ ี ่:  ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอ – ปราสาทอูเอดะ – เมอืงออนเซนคุสทัซ ึ

                   พธิกีวนน ้าแรอ่อนเซนยูโมม ิ– ชมยูบาทาเกะ – ถนนไซโนะคาวาระ – แชน่ ้าแร ่  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอ วาซาบจิะเตบิโตไดใ้นทีท่ีน่ ้าบรสิุทธิ ์

และสะอาดเท่าน้ัน และเมอืงนีอุ้ดมไปน ้าพุธรรมชาตทิีส่ะอาด 

จากหมิะทีล่ะลายจากเทอืกเขาแอลป์ ฟารม์เพาะวาซาบไิดโอ 

ใชค้วามเอือ้อ านวยของธรรมชาตปิลูกวาซาบทิีคุ่ณภาพดทีีส่ดุ

ในญีปุ่่ น นอกจากนีย้งัมสีนิคา้มากมายท าขึน้จากวาซาบ ิรวม

ไปถงึไอศครมีรสวาซาบ ิและยงัมชี ัน้เรยีนท าอาหารทีใ่ชว้าซาบิ

เป็นส่วนประกอบใหท่้านไดล้องฝีมอือกีดว้ย 

ปราสาทอูเอดะ ถกูสรา้งขึน้ในปี 1583 โดย ซานาดะ มาสะยู

ก ิหวัหนา้ซามูไรทีเ่ป็นทีรู่จ้กัท ัว่ญีปุ่่ น ปราสาทแห่งนีม้คีวาม 

ส าคญัทางประวตัศิาสตร ์เห็นไดจ้ากรอ่งรอยการโจมตโีดย

กองทพัโทขกุาว่า ถงึสองคร ัง้ อทุยานรอบตวัปราสาทไดถ้กู

ปรบัปรงุไปแลว้แต่รอ่งรอยทีต่วัปราสาทยงัคงหลงเหลอือยู่ ใน

ฤดใูบไมผ้ลทิีน่ี่จะกลบัมาครกึคร ืน้ดว้ยผูค้นทีม่าชมดอกซากรุะ 

อทุยานรอบปราสาทอเูอดะ เป็นหน่ึงในทีช่มดอกซากุระทีข่ึน้ช ือ่ของจงัหวดันากาโน่ งานเทศกาล

หลายเทศกาลถูกจดัขึน้ตัง้แต่กลางเดอืนเมษายนของทกุปี รวมถงึงานเทศกาลปราสาทอเูอดะ เซน็

บงซากรุะ (เทศกาลซากรุะ 1000 ตน้) 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น [เซตอาหารญีปุ่่ น] 

เมอืงคุสทัส ึจงัหวดักมุมะ หน่ึงในแหล่งออนเซนเกา่แก่ทีม่ี

ช ือ่เสยีงของญีปุ่่ น ทัง้ปรมิานน ้าแรใ่นธรรมชาตทิีม่ปีรมิาณมาก

และคณุสมบตัริกัษาโรคภยัต่างๆ บ ารงุสขุภาพ  

ชมพธิกีวนน ้าแรยู่โมม ิพธิกีรรมเกา่แกก่ว่าหลายรอ้ยปีใน

การท าน ้าแรใ่หอุ้่นลง โดยไม่เจอืจางน ้าแรด่ว้ยน ้าเย็นซ ึง่ลดทอน

คณุสมบตัพิิเศษของน ้าแร ่พธิกีารปรบัอณุภมูนิ ้าแรย่โูมม ิเป็น

พธิทีีม่เีอกลกัษณใ์นการใชไ้มพ้าย กวนน ้าแร ่ประกอบการรอ้งเพลง ปัจจบุนัเป็นหน่ึงในกจิกรรมที่

ไดร้บัความสนใจจากนักท่องเทีย่วต่างถิน่เป็นเอกลกัษณแ์ละน่าประทบัใจ 

ชม ยูบาทาเกะ เป็นสญัลกัษณใ์จกลางเมอืงคสุทัซ ึมหีมาย 
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ความว่า “ทุ่งน ้ารอ้น” ซ ึง่มกีารส่งออกน ้าประมาณ 5,000 ลติรต่อนาท ีควนัไอน ้าทีล่อยขึน้มาและ

กลิน่อายเฉพาะตวัของบ่อน ้ารอ้นจะชว่ยท าใหท่้านรูส้กึผ่อนคลาย 

ถนนไซโนะคาวาระ เป็นถนนสายเล็กมโีรงแรมสไตลญ์ีปุ่่ น แบบดัง้เดมิทีส่รา้งตัง้แต่ศตวรรษที ่19 

ใหเ้ลอืกอยู่เรยีงรายและยงัมรีา้นขายขนมหวานแบบดัง้เดมิ รา้นอาหารต่างๆ และรา้นของทีร่ะลกึ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เขา้พกั ณ โรงแรม KUSATSU ONSEN HOTEL แชอ่อนเซนผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ 

วนัทีห่า้:  ทากาซาก ิเจา้แมก่วนอมิ – กจิกรรมวาดตุก๊ตาดารุมะ – อาชคิางะ ฟลาวเวอรป์ารค์ 

(ชมความสวยงามของดอกวสิทเีรยี) 

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

น าท่านนมสัการ เจา้แมก่วนอมิของเมอืงทากาซาก ิสรา้งขึน้มาตัง้แต่ปีโชววะที ่11 (ค.ศ.

1936) และก็ไดก้ลายเป็นสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงนี ้ภายในองคเ์จา้แม่กวนอมิมบีนัได 146 ขัน้ ทีจ่ะ

น าเราขึน้ไปยงัช ัน้ 9 (บรเิวณบ่าขององคเ์จา้แม่กวนอมิ) จากจดุนีส้ามารถเห็นทศันียภาพโดยรอบ

ของเมอืงทากาซาก ิไดส้ดุลกูหลููกตา 

น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานผลติดารุมะ โรงงานทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ

ก็ไม่พน้ Daruma no Sato Daimonya น่ีเอง โดยโรงงาน

แห่งนีม้ท่ีานปรมาจารยท์างดา้นการท าตุก๊ตาดารุมะอยู่น่ันคอื

ท่านอาจารย ์Jun-ichi Nakata ทีปั่จจบุนัก็ยงัคงผลติผลงาน

อนัสวยงามออกมาใหช้ม ภายในโรงงานท่านจะไดช้มวธิกีาร

ผลติ และวาดรปูลงบนตุก๊ตาซ ึง่มคีวามปราณีตสวยงาม นอกจากนีท่้านยงัสามารถลองท าตุก๊ตา

ดว้ยตนเอง ซ ึง่จะเป็นดารมุะชิน้เดยีวทีไ่ม่เปมอืนใครในสไตลข์องทกุท่าน 

 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

อาชคิางะ ฟลาวเวอรป์ารค์ (ชมความสวยงามของดอก

วสิทเีรยี)  เป็นสวนดอกไมท้ีข่ึน้ช ือ่ว่า “สรวงสรรคแ์ห่งดอกไม”้ 

ซ ึง่มสีวนดอกวสิทเีรยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญีปุ่่ น ท่านสามารถ

เพลดิเพลนิกบัชมความสวยงามของดอกวสิทเีรยี ทีเ่ป็นพวงหอ้ย

ระยา้เป็นอโุมงคด์อกไมท้ีส่วยงาม เต็มไปดว้ยดอกวสิทเีรยี

มากมายกว่า 350 ตน้ ทัง้ตน้ทีม่ดีอกสขีาวสงูกว่า 80 เมตร และ

ตน้วสิทเีรยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดของทีน่ี่ซ ึง่มอีายุกว่า 150 ปี ทีค่อยสรา้งบรรยากาศอนังดงามราวความฝัน

ใหก้บัสวนแห่งนี ้ต ัง้แต่ชว่งปลายเดอืนเมษายนไปเป็นเวลาประมาณ 1 เดอืน อโุมงคด์อกวสิทเีรยี
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ของทีน่ี่จะประดบัประดาไปดว้ยดอกวสิทเีรยีหลากสสีนั ทัง้สชีมพู ม่วง ขาว และเหลอืง นอกจากนี้

ในตอนกลางคนืยงัมกีารจดัไฟไลทอ์พั ใหบ้รรยากาศอนังดงามทีแ่ตกต่างไปจากเวลากลางวนั 

อาหารค ่า รบัประทาน อาหารค ่า ณ อสิระตามอธัยาศยั 

เขา้พกั ณ โรงแรม TOKYO HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีห่ก:  สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ –ตลาดปลานากามนิาโตะ -ชอ้ปป้ิงชนิจุก ุ– สนามบนิฮาเนดะ  

เชา้  รบัประทาน อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

สวนฮติาช ิซไีซค ์พารค์ ตัง้อยู่ใน เมอืงฮติาชนิากะ ใน

จงัหวดัอบิาราก ิในประเทศญีปุ่่ น เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่

ทีม่เีนือ้ทีก่วา้ง 1,187.5 ไร ่ทีน่ี่เป็นสวรรคข์องคนรกัดอกไม ้

เพราะเต็มไปดว้ยไมด้อกนานาชนิดทีจ่ะหมุนเวยีนเปลีย่นกนั

บานใหนั้กเทีย่วไดช้มตลอดทัง้ปี ชว่งฤดใูบไมผ้ลนิ าท่านชม 

ดอกแดฟโฟดลิ (หรอืนารซ์สิซสั) และดอกทวิลปิ 170 ชนิด แต่

ถา้ไปกอ่นเขา้สู่ฤดรูอ้น ทีน่ี่จะเต็มไปดว้ยดอกกุหลาบ และทุ่งดอกนีโมฟิลล่า (หรอืเบบี ้บลอูายส)์ 

ใหท่้านไดถ่้ายรปูเก็บภาพความประทบัใจ 

ตลาดปลานากามนิาโตะ ตลาดปลาแห่งนีเ้ป็นทีรู่จ้กักนัดว่ีาเป็นตลาดปลาทีข่ายของสดและมี

ราคาทีถ่กูจงึเป็นทีด่งึดดูนักท่องเทีย่วไดเ้ป็นจ านวนมากใหม้าเทีย่วชม และถา้หากไม่ไดซ้ ือ้ปลาก็

สามารถเพลดิเพลนิกบัการลิม้รสชาตอิาหารทะเลสดไดท้ีร่า้นอาหารและบารซ์ชูสิายพานไดอ้ย่าง

เพลดิเพลนิใจ 

กลางวนั รบัประทาน อาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารญีปุ่่ น 

ถนนชนิจูก ุชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิด อาทเิชน่ สนิคา้

อเิล็คทรอนิกกลอ้งถ่ายรปู นาฬกิาชือ่ดงั CASIO, SEIKO ณ 

รา้น BIG CAMERA หรอื SAKURAYA, เสือ้ผา้ ขา้วของ

เคร ือ่งใช ้ภายใตแ้บรนด ์MUJI, กระเป๋า หรอื รองเทา้แฟช ัน่, 

เคร ือ่งส าอางคช์ ือ่ดงัของญีปุ่่ น SHISHEDO, KANEBO, 

SEKISE, SKII และชอ้ปป้ิงสดุมนัส ์ณ รา้น 100 เยนอย่างจใุจ 

อาหารค ่า รบัประทาน อาหารค ่า ณ อสิระตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิฮาเนดะ เพือ่เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

 



 

 
 
 
 

 

CODE : BJ05 

 

วนัทีเ่จ็ด:  กรุงเทพมหานคร 

00.20 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิประเทศไทยดว้ยเทีย่วบนิ TG 661 สายการบนิไทย 

04.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสนามบนิสวุรรณภมูปิระเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKAYAMA JAPAN ALPS FLOWER 7D4N BY TG 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน 

เด็กมเีตยีงพกักบั 

ผูใ้หญ ่1-2 ท่าน 

[อาย ุ8-12 ปี] 

เด็กไม่มเีตยีงพกั 

กบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

[อาย ุ2-7 ปี] 

พกัเดีย่วเพิม่ JOINLAND 

15-21 เมษายน 2563 63,900.- 60,900.- 57,900.- 8,900.- 42,900.- 

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

*อตัราน่ีไมร่วมค่าทปิส าหรบัมคัคุเทศนแ์ละคนขบัรถท่านละ 2,000 เยนต่อท่าน * 
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อตัรานีร้วม 

 ค่าบรกิารน า้แรว่นัละ 1 ขวด (ประเทศญีปุ่่ น) 

 ค่าบรกิารมคัคเุทศก ์และค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางต่างประเทศ เงือ่นไขตามกรมธรรม ์วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 ค่าหอ้งพกัโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีก่ าหนด 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมวซีา่ประเทศญีปุ่่ น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเขา้ประเทศอืน่ 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าใชจ่้ายทีเ่ป็นส่วนตวัทีไ่ม่ระบไุวใ้นรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี เป็นตน้ 

 ค่าทปิมคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัรแ์ละคนขบัรถ หากบรกิารด ีน่ารกั สามารถเพิม่ใหเ้ป็นก าลงัใจในการท างานได ้

 ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

ราคาตัว๋เคร ือ่งบนิประกอบดว้ย 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารระหว่างประเทศชัน้ประหยดั(ไปและกลบั) โดยสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน? 

 ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศของแต่ละสายการบนิ (ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการก าหนดราคาค่าทวัรแ์ลว้ กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงดงักล่าวจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งเรยีกเกบ็

ส่วนเพิม่เตมิ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 ค่าขนยา้ยสมัภาระและกระเป๋าเดนิทางตามเงือ่นไขสายการบนิเจแปนแอรไ์ลน ์น า้หนักกระเป๋าเดนิทางตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 23 

กโิลกรมั / ใบ ไดส้ทิธิท่์านละ 2 ใบ หากกรณีทีน่ า้หนักกระเป๋าเดนิทางใบใดใบหน่ึง มนี า้หนักเกนิทีก่ าหนด ท่านตอ้งเสยีค่าธรรมเนียม

ปรบัตามกฎขอ้ก าหนดของสายการบนิน้ัน (ขอ้ก าหนดนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นไปตามประกาศของสายการบนิ) 

การช าระเงนิ 

 บรษิทัรบัมดัจ า 10,000.- บาท ส าหรบัการจอง/ทีน่ั่ง 

 ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรอืตามเงือ่นไขพเิศษของทางบรษิทัฯ ก าหนด 

(ทางบรษิทัฯ อาจมกีารเรยีกเกบ็ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่น 30 วนั อนัเน่ืองมาจากคณะทีเ่ดนิทางน้ันถกูจองเต็มเรว็กว่าปกต ิหรอื

จ าเป็นตอ้งออกตั๋วเคร ือ่งบนิ เพือ่เลีย่งการเรยีกเกบ็เพิม่ค่าธรรมเนียมเชือ้เพลงิและค่าภาษสีนามบนิตามประกาศคร ัง้ใหม่ของสายการบนิ

ทีม่กีารเปลีย่นแปลง โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

การยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง 

 กรณียกเลกิการจองมากกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คนืมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

 กรณียกเลกิการจองนอ้ยกว่า 30 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์ไม่คนืเงินมดัจ า ไม่ว่าจากกรณีใด 

 กรณียกเลกิภายใน 21-29 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทัสงวนสทิธิ ์คดิค่าบรกิาร 50% ของราคารวมทัง้หมด 

 กรณียกเลกิภายใน 14-20 วนักอ่นการเดนิทาง บรษิทั ฯ คดิค่าบรกิารเต็มจ านวนของราคารวมทัง้หมด 

ส าคญั 

เงือ่นไขและรายละเอยีดของการเดนิทาง (กรุณาศกึษารายละเอยีดทุกขอ้) 

 บรษิทัฯ สงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายทวัรต์ามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ ณ วนัเดนิทางจรงิ โดยจะ

ค านึงถงึความปลอดภยั และประโยชนส์งูสดุของท่านลกูคา้โดยส่วนใหญ่เป็นหลกั  

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหก้บัทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านยอมรบัเงือ่นไขการเดนิทางทีร่ะบไุวท้ ัง้หมด 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการจองและซ ือ้ตั๋วโดยสารการบนิภายในประเทศ(ไทย)หรอืใชเ้สน้ทางบนิมาจากประเทศอืน่ เพือ่รว่มทวัรใ์นประเทศ

ญีปุ่่ น ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางกอ่นหรอืหลงัจากคณะทวัรน้ั์น ๆ กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทกุคร ัง้ (กรณีทีท่่านออกตั๋วโดย

มไิดแ้จง้ใหบ้รษิทัทราบล่วงหนา้ ทางบรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในเมอืงไทยและต่างประเทศปฏเิสธมใิหท่้านเดนิทางเขา้/ออกเมอืง บรษิทัฯ ไม่คนืค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
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 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบต่อการถกูปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอืปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางได ้เน่ืองมาจากผูเ้ดนิทางอาจมี

สิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี ภยัธรรมชาต ิการประทว้ง การกอ่จลาจล ความล่าชา้การ

เลือ่นหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

 เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารคนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัดา้นอาหาร  

(จ าเป็นตอ้งแจง้ขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหารกอ่นการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วนั) 

1. รายการอาหารทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์และความเหมาะสม โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

2. ขอ้ก าหนดส าหรบัท่านทีไ่ม่ทานเนือ้ปลา ตามหลกัโภชนาการของทางประเทศญีปุ่่ น หมายถงึ ท่านไม่สามารถทานเนือ้สตัวน์ า้อืน่ใดได ้

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นปลาหมกึ หอย กุง้ หรอือย่างอืน่อย่างใดกต็าม ซ ึง่อาหารทีท่างภตัตาคารจะเปลีย่นใหส้่วนใหญ่จะเป็นเมนูทีเ่ป็นผกั

หรอืเตา้หูแ้ทน 

3. ส่วนกรณีทีม่แีจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งของอาหาร เชน่ ไม่ทานเนือ้สตัว ์(เนือ้ววั, เนือ้หมู, เนือ้ไก ่หรอือืน่ๆ) ไม่ทานซาชมิหิรอืซชูทิีเ่ป็น

ของดบิ ท่านใดทีไ่ม่มกีารแจง้เกีย่วกบัขอ้จ ากดัเร ือ่งอาหาร(ล่วงหนา้) เมือ่เดนิทางถงึประเทศญีปุ่่ นแลว้จะไม่สามารถขอเปลีย่นแปลง

รายการอาหารใด ๆ เพิม่เตมิ โปรดทราบว่าหากท่านระบไุม่ทานเนือ้สตัว ์ภตัตาคารทอ้งถิน่บางแห่งอาจเปลีย่นเมนูใหท่้านไดเ้พยีงผกั 

หรอืเตา้หู ้หรอืผลติภณัฑท์ีท่ าจากหวับกุเท่าน้ัน 

ตัว๋โดยสารและสายการบนิ 

1. ตั๋วโดยสาร 

1.1 การเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทางไปหรอืกลบั ท่านตอ้งช าระ

ค่าธรรมเนียมเพิม่ตามเงือ่นไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจง้ทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ 

1.2 ค่าธรรมเนียมน า้มนัเช ือ้เพลงิและค่าประกนัวนิาศภยัทางอากาศ ค านวณตามอตัราทีท่างสายการบนิแจง้ค่าธรรมเนียม ณ วนัออก

ราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิม่ขึน้ในภายหลงั ถอืเป็นค่าตั๋วเคร ือ่งบนิส่วนเพิม่ทีผู่เ้ดนิทางตอ้ง

เป็นผูช้ าระ 

1.3 กรณีทีท่่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมลจ์ะด าเนินได ้

ภายหลงัออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทกุขัน้ตอนดว้ยตนเอง 

1.4 ทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิของกรุป๊ทวัรเ์ป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซ ึง่ทางบรษิทัฯ แจง้ค าขอไดต้ามขัน้ตอน แต่ไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงจดัการแทนได ้สายการบนิไม่รบัค าขอบล็อกทีน่ั่ง Long Leg ผูโ้ดยสารตอ้งไปแจง้ค าขอทีเ่คานเ์ตอรเ์ชค็อนิในวนั

เดนิทาง 

1.5 กรณีทีท่วัรอ์อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหเ้ปลีย่นชือ่ตวัผูเ้ดนิทางทกุกรณี 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารใด ๆ   

1.6 ในกรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางภายหลงับรษิทัฯ ออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอเงนิคนืตามขัน้ตอนของสายการบนิ

เท่าน้ัน กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีฯ่ ว่าตั๋วเคร ือ่งบนิใบน้ัน ๆ สามารถขอเงนิคนืไดห้รอืไม่ 

1.7 การสะสมไมลข์องสายการบนิ หากใชต้ั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบนิไทยสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ ๆ ใน

เครอื Star Alliance ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิน้ัน ๆ กบัการบนิไทย ซ ึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางส่วนหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธิข์องสายการบนิ 

1.8 กรุณาแจง้เบอรส์มาชกิสะสมไมลต์ัง้แต่เร ิม่จองทวัร ์โดยกรอกในใบขอ้มูลทีท่างบรษิทัฯ ส่งใหเ้พือ่สทิธปิระโยชนส์งูสดุของท่านเอง 

ในวนัเดนิทางไปและกลบั กรุณาเกบ็หางบตัรขึน้เคร ือ่งทกุใบไวต้รวจสอบภายหลงัท่านกลบัถงึเมอืงไทย ว่าไดร้บัไมลส์ะสมเรยีบรอ้ย

แลว้ หากบตัรโดยสารขึน้เคร ือ่งหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรยีกรอ้งใด ๆ ทัง้กบับรษิทัทวัรแ์ละสายการบนิ 
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2. สายการบนิ 

2.1 ส าหรบัผูเ้ดนิทางซ ึง่ตัง้ครรภ ์สตรตีัง้ครรภท์กุอายคุรรภต์อ้งอยูใ่นดลุพนิิจของแพทยแ์ละครอบครวัว่าควรเดนิทางหรอืไม่ (โปรดแจง้

พนักงานทนัทเีมือ่ท าการจองทวัร)์ บรษิทัฯ ขอเรยีนว่าเราไม่อาจรบัผดิชอบต่อเหตกุารณไ์ม่คาดคดิใด ๆ จงึขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผู ้

รว่มเดนิทางทีม่อีายคุรรภเ์กนิ 4 เดอืน / ผูม้ปีระวตัคิรรภเ์คยมปัีญหาหรอืมปีระวตัคิลอดกอ่นก าหนด 

2.2 บรษิทัฯ ยกเวน้การคนืเงนิ กรณีท่านแจง้ยกเลกิคณะทีอ่อกเดนิทางในชว่งเทศกาลวนัหยดุส าคญัทกุเทศกาล บรษิทัฯ ตอ้งท าการ

ยนืยนั,ช าระมดัจ าค่าตั๋วหรอืช าระเต็มจ านวนกบัสายการบนิ โดยเฉพาะเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดั

จ าหรอืค่าทวัร ์ไม่ว่ายกเลกิเวลาใดและยกเลกิดว้ยกรณีใด ๆ 

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

ประหยดั) หากกรณีทีส่มัภาระมนี า้หนักเกนิ ทางสายการบนิมสีทิธิเ์รยีกเกบ็ค่าระวางน า้หนักเพิม่ได ้

o กระเป๋าทีส่ายการบนิอนุญาตใหส้ามารถน าขึน้เคร ือ่งได ้จะตอ้งมนี า้หนักไม่เกนิ 7 กโิลกรมั และจ าตอ้งมสีดัส่วน ดงันี ้กวา้งxยาวx

สงู (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.) 

2.4 บางรายการทวัรท์ีต่อ้งใชส้ายการบนิภายในประเทศน า้หนักของกระเป๋าอาจถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบั
ขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ 

 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ การเมอืง  

สายการบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุของญีปุ่่ น  และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 


