#15445 ทัวรญี่ปุน โคมัตสึ นาโกยา ทาคายามา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ เทศกาลนาบานะโนะซาโตะ บิน TG

ทัวรญี่ปุน โคมัตสึ นาโกยา ทาคายามา ตลาดปลาโอมิโช หนาผาโทจินโบ วัดโอสุ
คันนอน ชอปปงโอสุ ปราสาทมัตสึโมโต ถนนนาคามาชิ สวนลิงจิโกคุดานิ หุบเขาจิ
โกคุดานิ งานเทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ สวนเคนโรคุเอ็น

สรุปการเดินทาง
วันที่

1
2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ



ทา อากาศยานโคมัตสึ - คานาซาวา - ตลาดปลาโอมิโจ - ฟุกุอิ - หนา ผาโทจินโบ - นาบา
นะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา

3

วัดโอสุคันนอน - ยา นการคา โอสึ - กุโจฮาชิมัง - กุโจ - มัตสึโมโต

4

ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ - นากาโนะ - ลิงหิมะแชออนเซ็น - หุบเขาเดือดจิ
โกะคุดานิ - อิยามะ - เทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - มัตสึโมโต















โรงแรม



-



Toyoko Inn
Nagoya
Minami
Ekimae หรือ
เทียบเทา



Hotel Route
Inn Shiojiri หรือ
เทียบเทา



Hotel Route
Inn Shiojiri หรือ
เทียบเทา

5

ทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - สวน
เคนโระคุเอ็น - หมูบา นฮิงาชิ ชายะ







Toyoko Inn
Kanazawa
Kenrokuen
หรือเทียบเทา

6

ทา อากาศยานโคมัตสึ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 ก.พ. 65 - 24 ก.พ. 65

฿59,888

฿59,888

฿59,888

฿16,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
22.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคาน เตอร C สายการบินไทย มีเจาหน าที่ของบริษัทคอย
ตอนรับทาน



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานโคมัตสึ - คานาซาวา - ตลาดปลาโอมิโจ - ฟุกุอิ หนาผาโทจินโบ - นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา
เชา
01.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินโคมัต สึ ณ ประเทศญี่ปุน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8050 (บริการอาหารรอน
พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัต สึ ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็ นศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน
รุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ้าคาตั้งแตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายตางใหการสนั บสนุนในเรื่องของการทํางาน
ฝี มือและวัฒนธรรม
นํ าทานสู ตลาดปลาโอมิโช (Omicho Market) เป็ นตลาดสดที่ใหญและเกาแกมาตั้งแตสมัยเอโดะ เปิ ดมากวา 280 ปี ดาน
ในตลาดโอมิโช จะมีรานขายอาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมต ามฤดูกาลของญี่ปุน รานขายเนื้ อสัต วต างๆ รานขายปลา ภายใน
ตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดินจับจายใชสอยไดอยางสบาย เป็ นตลาดที่สะอาด ไมมีกลิ่นคาว ในตลาดโอมิโชมี
รานคากวา 180 รานคา
อิสระใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานเดินทางสู เมืองฟุคุอิ (Fukui) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)
่

่

่

่

นํ าทานเที่ยวชมความสวยงามของ หน าผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็ นหนึ่ งในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมของจังหวัดฟุคุอิ
และยังไดรับการจดทะเบียนใหเป็ นสถานที่ทางธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ จุดเดนของผานี้ คือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและ
สูงถึง 25 เมตรดวยกัน เป็ นหน าผาหินลาวาที่ถ ูกนํ้ าทะเลและคลื่นลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเนื่ องจากเป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม
ทําใหมีนักทองเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนอยางไมขาดสาย
นํ าทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง) ธีมพารคสวนดอกไม ที่มีทุงดอกไมใหชมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล สามารถเที่ยวไดต ลอดทั้งปี ไฮไลท!!! ในชวงฤดูใบไมรวง
ตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิ ยมมากเป็ นพิเศษ เนื่ องจากมีการประดับไฟขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ
นํ าทานสู เมืองนาโกยา (Nagoya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็ นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากร
อาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็ นเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหนึ่ งของญี่ปุน นํ าทานเขาสูที่พัก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Toyoko Inn Nagoya Minami Ekimae หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานโคมัตสึ
เป็ นทาอากาศยานขนาดกลางตั้งอยูในเมืองโคมัต สึ ครึ่งทางระหวางเมืองคานาซาวาและฟู
คูอิ ทาอากาศยานแหงนี้ ใหบริการเที่ยวบินตรงไปยัง Haneda Airport และ Narita
Airport ของโตเกียว ซัปโปโร, เซนได, ชิซูโอกะ, ฟูกุโอกะ และ ฮานะ รวมถึงเสนทางตาง
ประเทศ เชน โซล, เซี่ยงไฮ และ ไทเป

คานาซาวา
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดอิชิคาวา โดยตั้งอยูทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของจังหวัด ลอมรอบ
ดวยทะเลญี่ปุนทางทิศตะวันตกและจังหวัดโทยามา คานาซาวานั ้นถือไดวาเป็ นศูนยกลาง
ของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยธรรมอันลํ้าคามาตั้งแตสมัยเอโดะ

ตลาดปลาโอมิโจ
เป็ นตลาดปลาชื่อดังในใจกลางเมืองคานาซาวา เปิ ดใหบริการเมื่อ 400 ปี กอนในฐานะ
ตลาดเชา ในยุคศักดินา ตลาดแหงนี้ เคยเป็ นแหลงอาหารสําคัญของแควนคะกะ และเริ่ม
เปิ ดใหบริการแกคนทั่วไปในปี 1904 หลังจากนั ้น ตลาดแหงนี้ ไดรับความนิ ยมมากขึ้น
เรื่อยๆจนไดรับสมญานามวา “ครัวแหงคานาซาวา” คราครํ่าไปดวยชาวบานในทองถิ่นและ
นั กทองเที่ยวอยูเสมอ ภายในตลาดมีรานคาประมาณ 170 ราน ซึ่งนั กทองเที่ยวจะไดพบ
กับเมนูขาวหน าปลาดิบ และซูชิสดใหมอยูหลายราน



บาย

ฟุกุอิ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุน ตั้งอยูทางทิศเหนื อของจังหวัด เป็ นที่ต ั้ง
ของปราสาทฟุกุอิ ติดกับทะเลญี่ปุน มีขนาดเนื้ อที่ทั้งสิ้น 536.17 ตารางกิโลเมตร ในปี
พ.ศ. 2552 มีจํานวนประชากรประมาณ 267,428 คน

หนาผาโทจินโบ
เป็ นหน าผาหินภูเขาไฟที่ต ํานานวาไววา เมื่อสมัยกอนมีพระชื่อโทจินโบถูกผลักตกหน าผา
และทําใหทะเลปั่ นป วนอยูถ ึง 49 วันติดตอกัน

นาบานะ โนะ ซาโตะ
เป็ นสวนที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซึ่ง
ทําใหเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมของคูรักทั้งปี ซึ่งไฮไลทหลักของที่นี่เลยก็คืออุโมงคประดับไฟที่
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ที่มองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคที่ใครๆ ก็ไมควรพลาดที่
จะมีถ ายรูปในอุโมงคแหงนี้

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Toyoko Inn Nagoya Minami Ekimae หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

บริการอาหารรอน พรอมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - กุโจฮาชิมัง - กุโจ - มัตสึโม
โต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) แรกเริ่มสรางขึ้น ในจังหวัดกิฟุ และเนื่ องจากไดรับความเสีย
หายจากอุทกภัยบอยครั้ง ดังนั ้นจึงยายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกยา เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุด
ในญี่ปุน โดยวัต ถุประสงคหลักของวัดแหงนี้ คือการเคารพบูชารูปสลักไมของ เทพคันนอน เทพแหงความเมตตา ซึ่งแกะสลักโดย
พระสงฆ Kobo Daishi ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ
จากนั ้นอิสระใหทานชอปปิ้ ง ยานชอปปิ้ งโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีอายุประมาณ 400 กวาปี มี
รานคาน อยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเป็ น
นํ้ าหอม, เสื้อผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดยี่หอดังและที่สําคัญคือราคาถูกมาก นอกจากนี้ แลวยังเป็ นแหลงรวม
อุปกรณอิเล็กทรอนิ กส, ชุดคอสเพลย, การต ูนอะนิ เมะและสินคาอื่นๆ อีกมากมาย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองกุโจ ฮาจิมัน (Gujo Hachiman) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็ นที่รูจักกันดีในฐานะเมือง
แหงนํ้ า ชาวบานและวัฒนธรรมของที่นี่มีสวนใกลชิดกับนํ้ ามาก เป็ นแหลงนํ้ าพุธรรมชาติ แมนํ้าที่สวยงาม จึงทําใหที่นี่มีช่ อ
ื เสียง
่

้

้
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้
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ทางดานออนเซ็นดวย เมื่อเดินเลนไปในเมืองนี้ จะสังเกตเห็นไดวามีทางนํ้ าไหลผานทั่วทั้งเมือง รวมกันอยูบริเวณนี้
อิสระใหทานชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหทานเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑเล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจา
อีกทั้งยังมีเทศกาลเตนรําฤดูรอนอันโดง เรียกไดวาแหลงทองเที่ยวนี่ มีครบทั้งสายชิล สายธรรมชาติ สายวัฒนธรรม (สถานที่ทอง
เที่ยงบางแหงอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม ราคาไมรวมกับคาทัวร)
จากนั ้นเดินทางสู เมืองมัต สึโมโตะ (Matsumoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสอง
ของจังหวัดนากาโนะ นํ าทานเขาสูที่พัก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา
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วัดโอสุคันนอน
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซึ่งเป็ นวัดของนิ กายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็ นสวยหนึ่ งของกลุมวัดทั้ ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองและเป็ น
วัดที่ไดรับความนั บถือจากชาวญี่ปุนเป็ นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็ นที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงนี้ แมจะ
ถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานการคาโอสึ
เป็ นยานชอปปิ้ งขนาดใหญและเป็ นที่นิยมที่มีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ทั้งยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟ า รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ที่เปิ ดอยูมากมาย
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กุโจฮาชิมัง
เป็ นเมืองเล็กๆในเขต Gifu Perfecture ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องทางนํ้ าและเทศกาลระบําฤดูรอน
ชื่อเทศกาล Gujo Odori ซึ่งจัดขึ้นมามากกวา 400 ปี แลว

กุโจ
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสนํ้ านะกะระ หนึ่ งใน 3 ธาร
นํ้ าบริสุทธิท
์ ี่ใหญที่สุดของญี่ปุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งที่ทําเลียนแบบหน าตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหน ารานอาหารญี่ปุน ในตอนนี้ ที่เมืองกุ
โจฮะจิมังนั ้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็ นที่นิยมอยางมาก เป็ นเมืองที่มีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์ องสายนํ้ าใส เมื่อเดินชมเมืองที่ใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 4



กิจกรรม

สถานที่ทองเที่ยงบางแหงอาจมีคาใชจายเพิ่มเติม ราคาไมรวมกับคาทัวร

ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ - นากาโนะ - ลิงหิมะแชออน
เซ็น - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - อิยามะ - เทศกาลคามาคุระโนะซา
โตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - มัตสึโมโต
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเขาชม ปราสาทมัต สึโมโต (Matsumoto Castle) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยัง
คงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุน เนื่ องจากสรางอยูบนพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุนจึงเรียกวา ฮิราจิโระ (Hirajiro)
ปราสาทแหงนี้ มีเอกลักษณต รงที่มีหอคอยและป อมปื นเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่
ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวา ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo)
อิสระใหทานชอปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกา
แกสไตลโบราณที่เก็บรักษาไวเป็ นอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหนึ่ ง (kura) ที่มีผนั งสีขาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณของยาน
การคาในอดีต นอกจากนี้ ยังมีรานคาเล็กๆ ขายของแฮนดเมด ของที่ระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักแบบ
เรียวกังเปิ ดใหบริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย ณ ถนนแหงนี้
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองนากาโนะ (Nagano) เป็ นจังหวัดในภูมิภาคชุบุ ภูมิประเทศสวนใหญเป็ นภูเขาสูง ทําใหมีอากาศ
หนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยางที่สุด ไดช่ อ
ื วาเป็ นหลังคาแหงญี่ปุน เนื่ องจากถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง
นํ าทานเดินทางสู สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ตั้งอยู
ทามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็ นนํ้ าพุรอนธรรมชาติที่ลิงป าลงมาอาบนํ้ า และเป็ นที่อยู
อาศัยของลิงหิมะชนิ ดนี้ อีกดวย ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ มีสระวายนํ้ าที่สรางขึ้นสําหรับเจาลิงทั้งหลาย ซึ่งจากประตูทางเขา
สวนเดินเขาไปเพียง 5 นาที ไฮไลท!! ทานจะพบเห็นลิงตลอดสองขางเสนทางระหวางที่ไปยังสระนํ้ า
นํ าทานเดินทางสู เมืองอียามะ (Iiyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ตั้งอยูในภูมิภาคชุบุ
นํ าทานเขารวม งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ (Kamakura no Sato) ที่ภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหิมะ
ประมาณ 15-20 หลัง บานหิมะ หรือ กระทอมหิมะ สําหรับภาษาญี่ปุนเรียกกันวา คามาคุระ ซึ่งปกติเทศกาลบานหิมะ จะถูกจัด
ขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ที่วากันวาเป็ นเดือนที่หนาวที่สุดของญี่ปุน ในตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟ สรางบรรยากาศที่สุด
แสนโรมนติก
นํ าทานเดินทางกลับสู เมืองมัต สึโมโต
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ กระทอมหิมะ พิเศษ!! เมนูหมอไฟ Noroshi Nabe
พักที่ Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา
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ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา

ถนนนาคามาจิ
เป็ นถนนที่ต ั้งอยูในพื้นที่หมูบานโจวคะของเมืองมัต สึโมโตะ ซึ่งมีบานที่สรางโดย
สถาปั ต ยกรรมแบบเกาหลงเหลือใหเห็นอยูเป็ นจํานวนมาก เมื่อเดินบนถนนสายนี้ จึง
เหมือนกับไดยอนกลับไปยังยุคเกา นอกจากนี้ ในปั จจุบันยังมีรานขายของที่ระลึก ราน
เหลา และรานคาหลากหลายเรียงรายใหไดแวะ ทําใหถ นนสายนี้ เป็ นถนนที่ไมวาจะเป็ นวัย
รุนหรือผูสูงอายุก็สามารถเพลิดเพลินไปกับยานการคาแหงนี้ ได



เที่ยง
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นากาโนะ
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูเกือบใจกลางของประเทศญี่ปุน ลอมรอบดวยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร
จํานวนมากมาย เป็ นแหลงสโนวรีสอรทชั้นนํ าของญี่ปุน มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเยือน
เป็ นจํานวนมาก ที่สําคัญคือในปี 1998 เมืองแหงนี้ เคยเป็ นเจาภาพจัดแขงขันกีฬา
โอลิมปิ กฤดูหนาวอีกดวย

ลิงหิมะแชออนเซ็น
เป็ นลิงแชออนเซนที่มีช่ อ
ื เสียงไปทั่วโลก มีลิงภูเขาญี่ปุนจํานวน 200 ตัวอาศัยอยู บริเวณ
แหงนี้ ก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลานี้ เนื่ องจากมีนํ้าพุรอนที่สะสมในบออันเป็ น
ที่ที่ฝูงลิงลงแชนํ้าอยางคลายความหนาวอยางสําราญ ทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขา
อยางใกลชิด

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
ที่นี่มีช่ อ
ื เรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ที่เรียกวาหุบเขานรกนั ้นเพราะที่นี่มีทั้งบอโคลนและบอนํ้ ารอนที่เดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปทั่วบริเวณเสมือนนรกที่มีกระทะทองแดงที่มีควันรอนๆอยูต ลอดเวลา
และถือเป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้ าแรและออนเซนที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

อิยามะ
เป็ นเมืองๆ หนึ่ งที่ต ั้งอยูในสวนเหนื อสุดของภูเขาในจังหวัดนากาโน ประเทศญี่ปุน มี
แมนํ้าชิคุมะตัดผานใจกลางเมือง ในฤดูหนาว ที่เมืองอิยามะถือเป็ นหนึ่ งในเมืองที่หิมะ
ตกหนั กที่สุดในแถบภูมิภาคนี้ เมืองนี้ เป็ นยังที่รูจักกันในนาม "Little Kyoto of Snow
Country" ดวย

เทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ
เป็ นเทศกาลบานหิมะฤดูหนาวที่จัดขึ้นในเมืองอิยามาซึ่งอยูในจังหวัดนากาโน เทศกาลนี้
จัดขึ้นเป็ นเวลา 1 เดือนตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธของทุก
ปี ภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหิมะคามาคุระนั บสิบๆ หลัง และในตอนกลางคืนจะ
มีการจุดไฟสรางบรรยากาศหน าหนาวที่สุดแสนจะโรแมนติก

กระทอมหิมะคามาคุระ
เป็ นชื่อเรียกบานหิมะ หรือกระทอมหิมะสําหรับภาษาญี่ปุน ซึ่งมักถูกสรางขึ้นเพื่อใหกลาย
เป็ นสถานที่ถ ายรูป พักผอน หรือแมแตงานประดับไฟ Illumination โดยมักจะจัดขึ้น
ประมาณชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี ซึ่งสถานที่ที่จะสามารถสัมผัสกับประสบการณ
กระทอมหิมะคามาคุระนั ้นมีอยูหลายแหงในญี่ปุน ไมวาจะเป็ นฮอกไกโด อาคิต ะ นากาโน
หรืออิวาเตะ

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมอไฟ Noroshi Nabe
 Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา

วันที่ 5


กิจกรรม

ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ชิราคาวาโกะ - สวนเคนโระคุเอ็น - หมูบานฮิงาชิ ชายะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชั่วโมง) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย
เทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววาเป็ น ลิต เติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน อย เป็ นเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีในอดีต ของชาวญี่ปุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเป็ น
รอยๆปี
นํ าทานเดินเลน ชมบรรยากาศ เมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ยานเมืองเกาที่อนุรักษความเป็ นเอโดะ
เมื่อ 300 ปี กอนไดเป็ นอยางดี
นํ าทานผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีต ทําหน าที่เป็ นสํานั กงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ
ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั่งปี 1969 จนถึงปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหอง
เสี่อทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเป็ นอยางดี (ไมรวมคาเขา มีคาใชจายเพิ่มประมาณ 430 เยนตอทาน)
นํ าทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญี่ปุน เป็ นหมูบานชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดก
โลกที่มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ ง ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็ นบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา 250 ปี คําวา กัชโช มีความ
หมายวา พนมมือ ซึ่งเป็ นการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบาน
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา นํ าทานชม สวนเคนโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง) ไดช่ อ
ื วาเป็ น 1 ใน 3 ของสวนที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุน พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั ้น ประกอบไปดวย
วิวทิวทัศน ของบอนํ้ า หุบเขาอันสวยงามและบานหลังน อยใหญที่ใชในการผลิต ชานั่ นเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนที่
มีองคประกอบที่ดี 6 อยางดวยกัน
นํ าทานชม หมูบานฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็ นหนึ่ งในหมูบานโรงนํ้ า
ชา และแหลงผลิต ชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็ นสถานบันเทิงใหแขกผูมาเยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของ
เกอิชา นอกจากนี้ ยังมีหมูบานอีก 2 แหงที่คลายคลึงกับที่นี่ ไดแก นิ ชิ ชายะ และคาซุเอะ มาชิ ชายะ โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเป็ น
หมูบานที่ใหญที่สุด และน าสนใจที่สุดในหมูบานเปิ ดบริการโรงนํ้ าชา 2 แหง
ราคาไมรวมคาเขาใชบริการรานนํ้ าชาโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานละ 400-750 เยน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Toyoko Inn Kanazawa Kenrokuen หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนเคนโระคุเอ็น
สวนเคนโระคุเอ็น คือสวนญี่ปุนที่สวยงาม มีพื้นที่ 11.4 เฮกตาร ตั้งอยูบนจุดที่สูงทาง
ตอนกลางของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa สวนนี้ เคยเป็ นพื้นที่ของตระกูล
Maeda ซึ่งปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ใน
ปั จจุบัน) ซึ่งพวกเขาดูแลรักษาสวนแหงนี้ จากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงนี้ ไดรับการยกยองใหเป็ นหนึ่ งในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุน

หมูบานฮิงาชิ ชายะ
เป็ นหนึ่ งในหมูบานโรงนํ้ าชา และแหลงผลิต ชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็ นสถานบันเทิงให
แขกผูมาเยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา นอกจากนี้ ยังมี
หมูบานอีก 2 แหงที่คลายคลึงกับที่นี่ ไดแก นิ ชิ ชายะ(Nishi Chaya) และคาซุเอะ มาชิ
ชายะ(Kazuemachi Chaya) โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเป็ นหมูบานที่ใหญและน าสนใจ
ที่สุด



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Toyoko Inn Kanazawa Kenrokuen หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

อาคารทาคายามาจินยะ ไมรวมคาเขา มีคาใชจายเพิ่มประมาณ 430 เยนตอทาน
ราคาไมรวมคาเขาใชบริการรานนํ้ าชาโดยมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานละ 400-750 เยน

ทาอากาศยานโคมัตสึ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู สนามบินโคมัต สึ
10.50 น. เหินฟ าสู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8053
บาย
15.30 น. เดินทางถึง เมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเปี่ ยม



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานโคมัตสึ
เป็ นทาอากาศยานขนาดกลางตั้งอยูในเมืองโคมัต สึ ครึ่งทางระหวางเมืองคานาซาวาและฟู
คูอิ ทาอากาศยานแหงนี้ ใหบริการเที่ยวบินตรงไปยัง Haneda Airport และ Narita
Airport ของโตเกียว ซัปโปโร, เซนได, ชิซูโอกะ, ฟูกุโอกะ และ ฮานะ รวมถึงเสนทางตาง
ประเทศ เชน โซล, เซี่ยงไฮ และ ไทเป



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 25 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั ้นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่ง ใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทาง E-Mail
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
๋

่

่

้

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีนํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 2,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน าหากไมมั่นใจโปรด
สอบถาม
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
**ไมรับจอยแลนด**
ฤดูหนาวในญี่ปุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะลื่นตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได
*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็ นสายการบินไทยหรือไทยสมายดเทานั ้น*
้

้

่

** ทั้งนี้ หากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเที่ยวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศ
ที่เป็ นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนั กงานขายลวงหน ากอนทําการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง เพื่อ
ประโยชน ของตัวทานเอง **
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนิ นการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีต ั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมต ิดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ใน
การปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนั กงานยกกระเป า (Porter)
สําหรับนํ้ าหนั กของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางนํ้ าหนั กเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
สําหรับกระเป าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีนํ้าหนั กไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ ว)
กรณีที่ต องมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ นํ้ าหนั กของกระเป าอาจจะถูกกําหนดใหต ํ่ากวามาตรฐานได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับภาระสวนของคาใชจายที่สัมภาระนํ้ าหนั กเกิน (ทานตองชําระในสวนที่
โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป า และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ กอนการเดินทาง)
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม
(ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
2. หากทานยกเลิกทัวร เนื่ องจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งๆ
ที่สายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศที่ทานเดินทางทองเที่ยว ยังคงใหบริการอยูเป็ นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน
3. หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคา
ใชจาย เนื่ องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหน าแลว
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังนี้
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กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนํ าเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ต ามที่ทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง
กรณีที่สถานทูต งดออกวีซา อันสืบเนื่ องมาจากตัวผูโดยสารเอง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานั กอยูในประเทศไทย

