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   ชมความงามกบัเสน้ทาง “เจแปนแอลป์ (ก ำแพงหิมะ)” สดุยอดของการท่องเที่ยวที่ถกูขนานนามว่า “หลงัคาแห่งญ่ีปุ่ น” 

   ชม “ปรำสำทมัตสึโมโต้” สญัลกัษณข์องเมืองและไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น 

   ชมอโุมงคเ์สาโทรอิิ “ศำลเจ้ำฟุชิมิ อินำริ” เสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภเูขาอินาริ 

   ชมความงามของ “ทุ่งพิงคม์อส ฟูจิชิบะซำกุระ” มนตเ์สน่ห.์.พรมธรรมชาติที่สีชมพหูลากสีสนัสวยสดใส 

   สมัผสักบัการ “น่ังรถไฟสำยโรแมนติก” เสน่หข์องรถไฟเก่าสดุคลาสสิคที่น่ารื่นรมยข์องทิวทศันต์ลอดเสน้ทาง 

   ชม “เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จดัแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

   ทดลอง “ล่องเรือโจรสลัด” ชมความงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟ 

   พิสจูณค์วามเชื่อที่ว่า “กินไข่ด ำหน่ึงฟองจะท ำให้อำยุยืนขึน้เจ็ดปี” เป็นของขึน้ชื่อที่ว่าใครก็ตอ้งลอง 

   เขา้พกัรีสอรท์สไตลญ่ี์ปุ่ นดว้ยการ “แชอ่อนเซ็น พิเศษ!!ทำนขำปูยักษข์ึน้ชื่อ” แบบไม่อัน้  
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  10-16 พฤษภำคม 2566 

 
20.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึน้เครื่อง 

23.59 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง / เวลาทอ้งถิ่นจะเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วันแรก      ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ – สนำมบินคันไซ 
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07.30 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบรอ้ยแลว้  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ศำลเจ้ำฟุชิมิ อินำริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัว่า

ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จิง้จอกเป็นศาลเจา้ชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต(Kyoto) มี

ชื่อเสียงโด่งดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ านวนหลายหมื่น

ตน้จนเป็นทางเดินไดท้ั่วทัง้ภูเขาอินาริ ที่ผูค้นเชื่อกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อดุมสมบูรณ ์การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัวค์ู่กาย(บา้งก็ว่าท่านชอบ

แปลงรา่งเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปป้ันจิง้จอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถกู

สรา้งขึน้ตัง้แต่ก่อนสรา้งเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแลว้ 

 
จากนัน้เดินทางสู ่“เมืองอำรำชิยำม่ำ” เพื่อเดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสำยโรแมนติก (SAGANO 

ROMANTIC TRAIN)” เสน่หข์องรถไฟเก่าสดุคลาสสิคนีม้ีมมุมองที่น่ารื่นรมยข์องทิวทศันต์ลอดเสน้ทาง ท่าน

จะไดช้มความงามของแมกไม ้โตรกผา ภเูขา เรียบแม่น า้โฮซกูาวา ดว้ยบรรยากาศสดุโรแมนติก **ในกรณี

รถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทีย่ว เช่น ใบไม้เปล่ียนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปล่ียนไปน่ังรถไฟ 

JR ท้องถ่ินแทน** จากนัน้น าท่านชมความสวยงาม รม่รื่น ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมื่นตน้ตลอดขา้งทาง ณ 

“สวนป่ำไผ ่(BAMBOO GROVES)” เป็นเสน้ทางเดินเล็กๆที่ตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเลน่ให้

บรรยากาศที่แปลกและหาไดย้าก ยิ่งถา้ช่วงไหนที่มีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้ดา้นลา่งก็จะยิ่ง

สวยมาก โดยเฉพาะถา้มีลมพดัมาพรอ้มกนักจ็ะเป็นเสียงกิ่งกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บรเิวณใกล้ๆ จะเป็น

รา้นขายของพืน้เมอืงที่ท ามาจากตน้ไม ้เช่น ตะกรา้ไมไ้ผ่, ถว้ย, กลอ่งใสข่อง หรือเสือ้เสือ้สานจากไผ่ เป็นรา้น

ดัง้เดิมของคนทอ้งถิ่น รา้นขายของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างสองขา้งทาง ก่อนที่เราจะน าท่านชม 

“สะพำนโทเก็ตสึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing Bridge” เป็น

วันทีส่อง ศำลเจ้ำฟูชิมิ อินำริ - เมืองอำรำชิยำม่ำ - น่ังรถไฟสำยโรแมนติก SAGANO TRAIN -  
ป่ำไผ่+สะพำนโทเก็ตสึเคียว -เนินนิเน็นซำกะ - เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว NABANA 
NO SATO 
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เสมือนสญัลกัษณข์องอาราชิยาม่า ถูกสรา้งขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนีม้ี

ความสวยงามอย่างมากเพราะดา้นหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่น า้ที่ทัง้สองฝ่ัง เป็นบรเิวณที่

ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเลื่องลือวา่เป็นจดุชมวิวที่สวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต 

 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
จากนัน้น าท่านเดินชมชอ้ป ณ “เนินนิเนนซำกะ (NINENZAKA)” เป็นถนนคนเดินที่ปดูว้ยหิน โดยเนินแห่งนี ้

ยาวประมาณ 150 เมตรประกอบดว้ยสว่นโคง้มนที่เป็นบนัไดหินและทางเดินหินต่างๆ บรเิวณรอบยงัหลงเหลือ

บา้นในสมยัเอโดะจนถึงไทโช ใหส้มัผสัประวติัศาสตรเ์มืองเกียวโตเป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัมีรา้นขายของ

เก่าแก่เรียงรายใหบ้รรยากาศแบบวนัวาน ไม่ว่าจะเป็นรา้นของฝากสไตลเ์กียวโต เช่น พดัพบัหรือตุ๊กตา ขนม

ต่างๆ เป็นตน้ จากนัน้ใหท้กุท่านเพลิดเพลินกบัการชม “เทศกำลประดับไฟฤดูหนำว (NABANA NO 

SATO)” ที่นี่นอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามค ่าคืนของชว่งฤดหูนาวในทกุๆปียงัประดบัไฟ

อยา่งสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึ่งเป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พักที ่KKR HOTEL NAGOYA หรือเทยีบเท่ำ 
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 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองทำคำยำม่ำ” เพื่อชม “ทีท่ ำกำรทำคำยำม่ำจินยะ (TAKAYAMA JINYA)” หรือ จวน
ผูว้่าแห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผูว้่าราชการ
จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปี
ที่แลว้ ใหท้่านเลือกชมและซือ้สินคา้พืน้เมือง ณ “เขตเมืองเก่ำซันมำชิซูจิ (SANMACHISUJI)” ซึ่งเต็มไปดว้ย
บา้นเรือน และรา้นคา้น่ารกัๆ ที่ยงัคงอนรุกัษ์รูปแบบของบา้นโบราณ และกลิ่นไอในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 
ใหท้่านไดเ้ก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ (SHIRAKAWAGO)” น าท่านชมสถานที่พิเศษสดุ 
ซึ่งแสดงถึง ความสามารถและพยายามของชนชาติญ่ีปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดร้บัเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสคึรุิ ซึ่งเป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนีไ้ดม้าจาก
ค าวา่ กสัโช ซึ่งแปลว่าพนมมือ ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนม
เขา้หากนั ตวับา้นมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซึ่งโครงสรา้งของบา้นสรา้งขึน้โดย
ไม่ใชต้ะปแูมแ้ต่ตวัเดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรบัหิมะที่ตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดหูนาวไดดี้ ให้
อิสระท่านเดินชมความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนีต้ามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ “โรงน ้ำชำในประวัติศำสตรข์องคำนำซำวะ (KANAZAWA CHAYA DISTRICT)” 
ตัง้อยู่ในบรเิวณฮิงาชิยามะของคานาซาวะ และอยู่ใกลก้บัแม่น า้อะซะโนะ บรเิวณนีเ้ป็นบรเิวณที่ใหญ่ที่สดุใน
สามบรเิวณเกอิชาที่ส  าคญัในประวติัศาสตรซ์ึ่งไดร้บัการอนรุกัษไ์วเ้ป็นอย่างดีในคานาซาวะ อีกสองแห่งคือนิชิ

วันทีส่ำม    เมืองทำคำยำม่ำ - ทีท่ ำกำรทำคำยำม่ำจินยะ+ย่ำนซันมำชิซูจิ - หมู่บ้ำนชิรำคำวำโกะ -  
  โรงน ้ำชำในประวัติศำสตรข์องคำนำซำวะ 
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ชายะไกและคาซุเอะมาจิ โดยในสถานที่เหลา่นีเ้กอิชายงัคงใหค้วามบนัเทิงแก่ผูค้นอยู่จนถึงปัจจบุนั 

 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่ HOTEL MYSTAYS KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูจุ่ดเริ่มตน้ของ “เส้นทำงเจแปน แอลป์ (ALPINE ROUTE)” เสน้ทางท่องเที่ยว

คลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจไม่รูล้ืม โดยผูค้นจ านวนมากจากทกุมมุโลกลว้นรูส้ึกประทบัใจอย่างมากมายกบั

ความสงู 18 เมตรของก าแพงหิมะ เมื่อมองไกล ๆ จากรถบสัดา้นบน เป็นทอ้งฟ้าสีคราม,มองระหว่างแนว

ก าแพงหิมะเป็นภเูขาฉาบหิมะสีขาวจดัมากมาย รวมทัง้เมื่อเดินเลน่กลางทุ่งหิมะที่เห็นสดุลกูหลูกูตาที่มโูรโด 

ซึ่งตลอดเสน้ทางจากจุดเริ่มตน้จนถึงปลายทาง ท่านจะไดเ้ปลี่ยนอิริยาบถตลอดการเดินทางดงันี ้

* โองิซาว่า เสน้ทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลอุโุมงคใ์ตภู้เขาเป็นทาง

ยาวรวมถึง 6.1 กิโลเมตร 

* เขื่อนคโุรเบะ น าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บนัไดอีกครัง้เพื่อลดระดบัลงสูส่นัเขื่อนคโุรเบะ 

เขื่อนขนาดยกัษท์ี่มีความยาวของสนัเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของ

เทือกเขา 

* คโุรเบะไดรา่ ที่ราบสงูบนไหลเ่ขาที่ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลกึ สรา้งความ

ต่ืนตาต่ืนใจยิ่งแก่นกัท่องเที่ยวทกุคน น าท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลกึซึ่งสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึง

ปลายทาง ไม่มีเสาค า้สลิงคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาว่ากระเชา้พาโนราม่า 

วันทีส่ี่       ท่องเทีย่วเส้นทำงเจแปนแอลป์ (ก ำแพงหมิะ)  - ปรำสำทมัตสึโมโต้ 
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 รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วยอำหำรญ่ีปุ่ นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง) 

* ไดคมัโป น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไรม้ลพิษทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขาทาเทยาม่าที่สงูถึง 3,015 เมตร สงู

เป็นที่สองรองจากภเูขาไฟฟจูิ สูท่ี่ราบไดคมัโป เพื่อชมทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภเูขา 

* ดอยมโุรโด น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย โดยโชเฟอรม์ืออาชีพ ผ่านป่าสนและทุ่งราบที่มีมนต์

เสน่หแ์ตกต่างกนัทกุฤด ูเช่น น า้ตกเมียวโจ เป็นน า้ตกที่สงูที่สดุของประเทศญ่ีปุ่ น ผ่านป่าสนดกึด าบรรพท์ี่มี

อายกุว่า 1,000 ปี และลดัเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สงูกว่า 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงตน้เดือน

พฤษภาคม) ถึงยอดดอยมโุรโด คือ จดุชมวิวสงูสดุของเสน้ทางนีบ้รเิวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบ

นอ้ยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทัง้วนัทัง้คืน สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ท่านมิรูล้ืม 

* น าท่านนั่งรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขัน้บนัไดจากที่ราบสงูบิโจไดรา่เพื่อเปลี่ยนรถโคช้สายธรรมชาติได้ และชมความ

แรงของน า้ที่ปลอ่ยออกจากแอ่งน า้สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งสง่เสียงดงัสนั่นสู่เบือ้งลา่งเมื่อถงึฤดหูนาวน า้จะ

กลายเป็นแผ่นน า้แข็งขนาดใหญ่ 

จากนัน้น าท่านชม “ปรำสำทมัตสึโมโต้ (MATSUMOTO CASTLE)” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ตวัปราสาท) 

สญัลกัษณข์องเมือง และไดช้ื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพน้การ

ถกูท าลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวัปราสาทมีผนงั ที่ทาดว้ยสีด าสนิทท าใหม้ีฉายาว่า 

ปราสาทอีกาด า 
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 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที่ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่า 
 

   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI)” บ่อน า้ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภเูขา

ไฟฟจูิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสูพ่ืน้ดินและซมึไปยงับ่อน า้แต่ละบ่อ ดงันัน้น า้ที่อยู่ในบ่อจะเป็น

น า้ที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนีย้งัไดถ้กูเลือกใหเ้ป็น 1 ใน 100 อนัดบัแหลง่น า้จาก

ธรรมชาติที่ดีที่สดุของญ่ีปุ่ นอีกดว้ย จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสู ่“ฮำโกเน่” เพื่อ “ล่องเรือโจรสลัด (LAKE 

ASHI CRUISE)” (ล่องประมาณ 10 นาที) ยงับรเิวณ “ทะเลสำบอำช”ิ เพื่อใหท้่านไดส้มัผสับรรยากาศ

ธรรมชาติและชมความงามของทะเลสาบน า้จืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภเูขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่

แลว้ และ 

 
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“หุบเขำโอวำคุดำนิ (OWAKUDANI)” (โดยรถบสั) หุบเขานรก ที่เกิดขึน้จากการ

ปะทขุึน้มาของภเูขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพนัปีก่อน ท าใหเ้กิดบ่อน า้รอ้นผุดขึน้มาจากใตดิ้น น า้และควนัเหล่านี ้

วันทีห้่ำ      โอชิโนะ ฮคัไค - ลอ่งเรือทะเลสำบอำชิ - หุบเขำโอวำคดุำนิ(ไข่ด ำ) -  
               โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้ำทเ์ล็ต - ออนเซ็น+ขำปูยักษไ์ม่อั้น 
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จะมีสว่นผสมของก ามะถนัอยู่ดว้ยโดยความรอ้นของน า้ที่ผดุขึน้มานัน้สามารถตม้ไข่ใหส้กุไดเ้ลยทีเดียว และไข่

ที่ตม้จากบ่อนีเ้ปลือกของไข่จะมีสีด าสนิทซึ่งคนญ่ีปุ่ นเชื่อกนัว่า “กินไข่ด ำหน่ึงฟองจะท ำให้อำยุยืนขึน้เจ็ดปี” 

และน าท่านเดินทางสูแ่หลง่ชอ้ปป้ิงอย่างจใุจกบัสินคา้แบรนดเ์นมที่ “โกเทม็บะ แฟคทอร่ี เอ้ำทเ์ล็ต 

(GOTEMBA OUTLET)” แหลง่รวมสินคา้น าเขา้และสินคา้แบรนดญ่ี์ปุ่ นโกอินเตอรม์ากมาย ทัง้กระเป๋า 

เครือ่งประดบั และนาฬิกาหรู รองเทา้แฟชั่น สินคา้ส าหรบัคณุหน ูและสินคา้อ่ืนๆอีกมากมาย 

 
 พักที ่TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม พิเศษ!!ทานขาปยูกัษ ์อนัขึน้ชื่อของญ่ีปุ่ น แบบไม่อัน้ 

พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน า้แร ่หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยลา้ การอาบน า้แร่ จะท าให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยลา้ และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายอีกดว้ย 

 
 

 
   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม “เทศกำลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซำกุระ (FUJI SHIBAZAKURA FESTIVAL)” มีชื่อเสียง

ที่สดุในการชมดอกชิบะซากรุะ ซึ่งจดัขึน้ในบรเิวณทะเลสาบทัง้หา้ของภเูขาไฟฟจูิ ห่างจากทะเลสาบโมโตสโุกะ

วันทีห่ก      เทศกำลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซำกุระ - ย่ำนชินจูกุ - วดัอำซำกุสะ+วิวโตเกียวสกำยทรี -  
อิออนพลำซ่ำ - สนำมบินฮำเนดะ 
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ไปทางทิศใต ้3 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มทิวทศันท์ี่งดงามของทุ่งดอกชิบะซากุระอนักวา้งใหญ่มีฉากหลงัเป็นภเูขา

ไฟฟจูิที่สงูตระหง่านในวนัที่ฟ้าโปรง่ใส ช่วงเวลาที่ดีที่สดุในการชมดอกไมจ้ะแตกต่างกนั แต่มกัจะอยู่ในช่วง

สามสปัดาหแ์รกของเดือนพฤษภาคม ทั่วทกุหย่อมหญา้จะเต็มไปดว้ยตน้ชิบะซากรุะประมาณ 800,000 ตน้ 

รวม 5 สำยพันธุ ์มีทัง้สีชมพู สีขำว และสีม่วงในเฉดต่ำงๆ ใหท้่านไดถ้่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกอย่าง

สวยงาม (เทศกาลจดัขึน้ในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน – ตน้เดือนมิถนุายนเป็นประจ าทกุปี) 

 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“มหำนครโตเกียว” แลว้น าท่านเดินทางสู ่“ย่ำนชินจูกุ (SHINJUKU)” ย่านแห่ง

ความเจรญิอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของเป็นพนัๆ รา้น ซึ่งจะมี

ผูค้นนบัหมื่นเดินกนัขวกัไขว่ ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือ้ผา้, รองเทา้แฟชั่น และเครื่องส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลิน

เพลินกบัการ “เลือกชมและซือ้” สินคา้ตามอธัยาศยั  
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 รบัประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนัน้น าทกุท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองค า ณ “วัดอำซำกุสะ (ASAKUSA TEMPLE)” วดัที่ไดช้ื่อว่าเป็น

วดัที่มีความศกัดิส์ิทธิ์ และไดร้บัความเคารพนบัถือมากที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้

แม่กวนอิมทองค าท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพื่อความเป็นสิรมิงคล

ตลอดทัง้ปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตัง้ของโคมไฟยกัษท์ี่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลกดว้ยความสงู 4.5 เมตร 

ซึ่งแขวนหอ้ยอยู่ ณ ประตทูางเขา้ที่อยู่ดา้นหนา้สดุของวดั ที่มีชื่อว่า “ประตฟู้าค ารณ” และถนนจากประตเูขา้สู่

ตวัวิหารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีชื่อว่า “ถนนนากามิเซะ” ซึ่งเป็นที่ตัง้ของรา้นคา้ขายของที่ระลกึ

พืน้เมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเลน่ รองเทา้ พวงกญุแจที่ระลกึ ฯลฯ ใหท้กุท่านไดเ้ลือกซือ้

เป็นของฝากของที่ระลึก แลว้ใหท้่านหามมุถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์ารก์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว “หอคอยโตเกียว

สกำย ทรี (TOKYO SKY TREE)” หอสง่สญัญาณโทรคมนาคมที่สงูที่สดุในโลก โดยหอนีม้ีความสงู 634 

เมตร ที่บรรจเุทคโนโลยีแนวหนา้สดุสามารถมองเห็นไดจ้ากบรเิวณวดัอาซะกสุะที่เต็มไปดว้ยกลิ่นอายแบบ

เมืองเก่าของเอะโดะ จากนัน้น าทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลำซ่ำ (AEON MALL)” ศนูยร์วมแห่งสินคา้นานา

ชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ใหท้่านเลือกซือ้สินคา้และของ

ฝากไดต้ามอธัยาศยั 
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 รบัประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู ่“สนำมบินฮำเนดะ” เพื่อเดินทางกลบั 

 

 
00.20 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661 

04.50 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พรอ้มกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม  

 

หมำยเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรบัย่าน และสถานที่ตัง้ ไดต้ามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไวซ้ึ่งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางระหว่างการน าเที่ยวเป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรเดินทำง : 10-16 พฤษภำคม 2566 

ส าหรบัคณะเดินทาง  30  ท่านขึน้ไป (กำรันตอีอกเดนิทำง 20 ท่ำน) 

ผูใ้หญ่ 59,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  57,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผูใ้หญ่) 8,000 บาท 

วันทีเ่จ็ด    สนำมบินฮำเนดะ - กรุงเทพ 
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ไม่ใชต้ั๋วเครื่องบิน(ทัง้เด็กและผูใ้หญ่) สอบถำม 

เด็กทำรก อำยุต ่ำกว่ำ 2 ปี (ณ. วันเดินทำง) เช็ครำคำต๋ัวกอ่นท ำกำรจองค่ะ 
 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่ำทีพั่กและบริกำรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องในต่ำงประเทศ (ไม่รวมคา่ตั๋วเครื่องบิน) 

2.ค่ำตั๋วเคร่ืองบิน THAI AIRWAYS 

 

อัตรำค่ำบริกำรนีร้วม 

o ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัร ์

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัที่ 27/12/2565) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารกัษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุม้ครองค่ารกัษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเขา้ประเทศญ่ีปุ่ น 

o กำรบริกำรของมคัคุเทศกจ์ำกเมืองไทยตลอดกำรเดินทำง 1 ท่ำน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
 

อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสรจ็รบัเงิน 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากที่บรษิัทจดัให ้ในรายการทวัร ์
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
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o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลบัไม่พรอ้มคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ้่ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พรอ้มหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (ประมาณ 1,300 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
 
 
เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ั่ง / ช ำระเงนิ 

o กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท ภำยใน 1 วันหลังจำกวันจอง 
o สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกกำรจอง 
ตำมหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรก ำหนดอตัรำกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำรคนืให้แก่นักท่องเทีย่ว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใชจ้่ายจรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเครื่องบิน ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัน าเที่ยว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร ์

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหนา้นอ้ยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธค์ืนเงนิในทุกกรณี 
(ส ำคัญมำก!!! หำกว่ำสำยกำรบินใดๆ ก ำหนดให้บริษัทจะต้องช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนกำรเดนิทำงไม่น้อย
กว่ำ15วัน ในส่วนของกำรช ำระค่ำตั๋วเคร่ืองบินดังกล่ำวจะไม่สำมำรถคนืเงินให้กับผู้เดินทำงได้) 

 
เงือ่นไขและข้อก ำหนดอื่นๆ 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัรม์ีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทาง
ทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร้ว่มเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตั๋วเคร่ืองบนิภำยในประเทศหรือออกตั๋วโดยสำรระหว่ำงประเทศเอง ตอ้งรบกวนแจง้
ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส  ารองที่นั่ง หากไม่มีการแจง้เรื่องไว ้จะไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสียหายที่เกดิขึน้จากตั๋วเครื่องบิน
ดงักลา่วได ้

o กรุณา อยา่ขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให ้เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเขา้เมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแหง่และภาษีตั๋วทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั๋วเคร่ืองบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธิ ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบรษิัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดช้ าระใหก้บับรษัิทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o หากท่านถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึ่ง
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  
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o หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัรท์่านอ่ืนๆ รวมถงึ
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษัทฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบรษิัทฯ  

o บรษิัทฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งคา่ชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบรษิัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณต่์างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชนส์งูสดุของลกูคา้สว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


