
#15445 ทัวรญ่ีปุน 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 กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานโคมัตสึ - คานาซาวา - ตลาดปลาโอมิโจ - ฟุกุอิ - หนาผาโทจินโบ - นาบา
นะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา   

Toyoko Inn
Nagoya
Minami
Ekimae หรือ
เทียบเทา

3 วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - กุโจฮาชิมัง - กุโจ - มัตสึโมโต   
Hotel Route
Inn Shiojiri หรือ
เทียบเทา

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

Hotel Route
Inn Shiojiri หรือ
เทียบเทา

5 ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - สวน
เคนโระคุเอ็น - หมูบานฮิงาชิ ชายะ   

Toyoko Inn
Kanazawa
Kenrokuen
หรือเทียบเทา

6 ทาอากาศยานโคมัตสึ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโคมัตสึ - คานาซาวา - ตลาดปลาโอมิโจ - ฟุกุอิ -
หนาผาโทจินโบ - นาบานะ โนะ ซาโตะ - นาโกยา

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร C สายการบินไทย มีเจาหนาท่ีของบริษัทคอย
ตอนรับทาน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.20 น. ออกเดินทางสู สนามบินโคมัตสึ ณ ประเทศญ่ีป ุน โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG8050 (บริการอาหารรอน
พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง)

08.50 น. เดินทางถึง สนามบินโคมัตสึ ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน
รุงเรืองและอารยะธรรมอันล้ําคาตั้งแตสมัยเอโดะชวงท่ีขุนนางศักดินาชั้นสูงท้ังหลายตางใหการสนับสนุนในเรื่องของการทํางาน
ฝีมือและวัฒนธรรม

นําทานสู ตลาดปลาโอมิโช (Omicho Market) เป็นตลาดสดท่ีใหญและเกาแกมาตั้งแตสมัยเอโดะ เปิดมากวา 280 ปี ดาน
ในตลาดโอมิโช จะมีรานขายอาหารทะเลสดๆ รานขายผักผลไมตามฤดูกาลของญ่ีป ุน รานขายเน้ือสัตวตางๆ รานขายปลา ภายใน
ตลาดมีหลังคาโดม สวาง กันหนาว กันฝน เดินจับจายใชสอยไดอยางสบาย เป็นตลาดท่ีสะอาด ไมมีกล่ินคาว ในตลาดโอมิโชมี
รานคากวา 180 รานคา

อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางสู เมืองฟุคุอิ (Fukui) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

่ ่ ่ ่



นําทานเท่ียวชมความสวยงามของ หนาผาโทจินโบ (Tojinbo Cliff) เป็นหน่ึงในสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดฟุคุอิ
และยังไดรับการจดทะเบียนใหเป็นสถานท่ีทางธรรมชาติท่ีสําคัญของประเทศ จุดเดนของผาน้ีคือมีความยาวถึง 1 กิโลเมตรและ
สูงถึง 25 เมตรดวยกัน เป็นหนาผาหินลาวาท่ีถูกน้ําทะเลและคล่ืนลมกัดเซาะโดยธรรมชาติและเน่ืองจากเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม
ทําใหมีนักทองเท่ียวแวะมาเย่ียมเยือนอยางไมขาดสาย

นําทานชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ณ สวนนาบะนะ ซาโตะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ
3 ชั่วโมง) ธีมพารคสวนดอกไม ท่ีมีทุงดอกไมใหชมตลอดท้ัง 4 ฤดูกาล สามารถเท่ียวไดตลอดท้ังปี ไฮไลท!!! ในชวงฤดูใบไมรวง
ตลอดจนถึงปลายฤดูหนาว (ตุลาคม-มีนาคม) จะไดรับความนิยมมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีการประดับไฟขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน
อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการแสดงไฟในหลากหลายรูปแบบ

นําทานสู เมืองนาโกยา (Nagoya) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นตัวเมืองของจังหวัดไอจิ (Aichi) มีประชากร
อาศัยอยูมากกวา 2 ลานคน เป็นเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของญ่ีป ุน นําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Toyoko Inn Nagoya Minami Ekimae หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานโคมัตสึ

คานาซาวา

ตลาดปลาโอมิโจ

 เชา

เป็นทาอากาศยานขนาดกลางตั้งอยูในเมืองโคมัตสึ ครึ่งทางระหวางเมืองคานาซาวาและฟู
คูอิ ทาอากาศยานแหงน้ีใหบริการเท่ียวบินตรงไปยัง Haneda Airport และ Narita
Airport ของโตเกียว ซัปโปโร, เซนได, ชิซูโอกะ, ฟูกุโอกะ และ ฮานะ รวมถึงเสนทางตาง
ประเทศ เชน โซล, เซ่ียงไฮ และ ไทเป

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิชิคาวา โดยตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ลอมรอบ
ดวยทะเลญ่ีป ุนทางทิศตะวันตกและจังหวัดโทยามา คานาซาวานั้นถือไดวาเป็นศูนยกลาง
ของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยธรรมอันล้ําคามาตั้งแตสมัยเอโดะ

เป็นตลาดปลาชื่อดังในใจกลางเมืองคานาซาวา เปิดใหบริการเมื่อ 400 ปีกอนในฐานะ
ตลาดเชา ในยุคศักดินา ตลาดแหงน้ีเคยเป็นแหลงอาหารสําคัญของแควนคะกะ และเริ่ม
เปิดใหบริการแกคนท่ัวไปในปี 1904 หลังจากนั้น ตลาดแหงน้ีไดรับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆจนไดรับสมญานามวา “ครัวแหงคานาซาวา” คราครํ่าไปดวยชาวบานในทองถิ่นและ
นักทองเท่ียวอยูเสมอ ภายในตลาดมีรานคาประมาณ 170 ราน ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดพบ
กับเมนูขาวหนาปลาดิบ และซูชิสดใหมอยูหลายราน

ฟุกุอิ บาย

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟุกุอิ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด เป็นท่ีตั้ง
ของปราสาทฟุกุอิ ติดกับทะเลญ่ีป ุน มีขนาดเน้ือท่ีท้ังสิ้น 536.17 ตารางกิโลเมตร ในปี
พ.ศ. 2552 มีจํานวนประชากรประมาณ 267,428 คน



วันท่ี 3 วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - กุโจฮาชิมัง - กุโจ - มัตสึโม
โต

 หมายเหตุ บริการอาหารรอน พรอมเครื่องด่ืม บนเครื่อง

หนาผาโทจินโบ

นาบานะ โนะ ซาโตะ

นาโกยา

เป็นหนาผาหินภูเขาไฟท่ีตํานานวาไววา เมื่อสมัยกอนมีพระชื่อโทจินโบถูกผลักตกหนาผา
และทําใหทะเลป่ันปวนอยูถึง 49 วันติดตอกัน

เป็นสวนท่ีจัดแสดงสวนยามค่ําคืนในฤดูหนาวดวยไฟดวงเล็กมากกวา 5.8 ลานดวง ซ่ึง
ทําใหเป็นสถานท่ียอดนิยมของคูรักท้ังปี ซ่ึงไฮไลทหลักของท่ีน่ีเลยก็คืออุโมงคประดับไฟท่ี
มีความยาวประมาณ 600 เมตร ท่ีมองดูเหมือนอุโมงคแหงสวรรคท่ีใครๆ ก็ไมควรพลาดท่ี
จะมีถายรูปในอุโมงคแหงน้ี

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Toyoko Inn Nagoya Minami Ekimae หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) แรกเริ่มสรางขึ้น ในจังหวัดกิฟุ และเน่ืองจากไดรับความเสีย
หายจากอุทกภัยบอยครั้ง ดังนั้นจึงยายมาประดิษฐาน ณ เมืองนาโกยา เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุด
ในญ่ีป ุน โดยวัตถุประสงคหลักของวัดแหงน้ี คือการเคารพบูชารูปสลักไมของ เทพคันนอน เทพแหงความเมตตา ซ่ึงแกะสลักโดย
พระสงฆ Kobo Daishi ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ

จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิง ยานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีอายุประมาณ 400 กวาปี มี
รานคานอยใหญมากมายกวา 1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัยไมวาจะเป็น
น้ําหอม, เสื้อผา, เครื่องสําอาง และรองเทาจากสารพัดย่ีหอดังและท่ีสําคัญคือราคาถูกมาก นอกจากน้ีแลวยังเป็นแหลงรวม
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส, ชุดคอสเพลย, การตูนอะนิเมะและสินคาอ่ืนๆ อีกมากมาย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองกุโจ ฮาจิมัน (Gujo Hachiman) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นท่ีรูจักกันดีในฐานะเมือง
แหงน้ํา ชาวบานและวัฒนธรรมของท่ีน่ีมีสวนใกลชิดกับน้ํามาก เป็นแหลงน้ําพุธรรมชาติ แมน้ําท่ีสวยงาม จึงทําใหท่ีน่ีมีชื่อเสียง

่ ้ ้ ่ ้ ้



ทางดานออนเซ็นดวย เมื่อเดินเลนไปในเมืองน้ีจะสังเกตเห็นไดวามีทางน้ําไหลผานท่ัวท้ังเมือง รวมกันอยูบริเวณน้ี

อิสระใหทานชม เมืองกุโจ (Gujo Town) ตามอัธยาศัย ใหทานเพลิดเพลินกับการชม พิพิธภัณฑเล็กๆ แกลเลอรี่ วัด ศาลเจา
อีกท้ังยังมีเทศกาลเตนรําฤดูรอนอันโดง เรียกไดวาแหลงทองเท่ียวน่ีมีครบท้ังสายชิล สายธรรมชาติ สายวัฒนธรรม (สถานท่ีทอง
เท่ียงบางแหงอาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม ราคาไมรวมกับคาทัวร)

จากนั้นเดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสอง
ของจังหวัดนากาโนะ นําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็น
วัดท่ีไดรับความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะ
ถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

เป็นยานชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ท้ังยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟา รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ท่ีเปิดอยูมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กุโจฮาชิมัง

กุโจ

 บาย

เป็นเมืองเล็กๆในเขต Gifu Perfecture ซ่ึงขึ้นชื่อเรื่องทางน้ําและเทศกาลระบําฤดูรอน
ชื่อเทศกาล Gujo Odori ซ่ึงจัดขึ้นมามากกวา 400 ปีแลว

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ํานะกะระ หน่ึงใน 3 ธาร
น้ําบริสุทธิท่ี์ใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งท่ีทําเลียนแบบหนาตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหนารานอาหารญ่ีป ุน ในตอนน้ีท่ีเมืองกุ
โจฮะจิมังนั้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็นท่ีนิยมอยางมาก เป็นเมืองท่ีมีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์องสายน้ําใส เมื่อเดินชมเมืองท่ีใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ



วันท่ี 4 ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ - นากาโนะ - ลิงหิมะแชออน
เซ็น - หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ - อิยามะ - เทศกาลคามาคุระโนะซา
โตะ - กระทอมหิมะคามาคุระ - มัตสึโมโต

 หมายเหตุ สถานท่ีทองเท่ียงบางแหงอาจมีคาใชจายเพ่ิมเติม ราคาไมรวมกับคาทัวร

มัตสึโมโต
เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมท่ียัง
คงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน เน่ืองจากสรางอยูบนพ้ืนท่ีราบ ในภาษาญ่ีป ุนจึงเรียกวา ฮิราจิโระ (Hirajiro)
ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกท่ี
ย่ิงใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวา ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo)

อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street) สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกา
แกสไตลโบราณท่ีเก็บรักษาไวเป็นอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหน่ึง (kura) ท่ีมีผนังสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณของยาน
การคาในอดีต นอกจากน้ียังมีรานคาเล็กๆ ขายของแฮนดเมด ของท่ีระลึก ของสะสมตาง รานอาหาร เครื่องด่ืม และท่ีพักแบบ
เรียวกังเปิดใหบริการแกนักทองเท่ียวอีกดวย ณ ถนนแหงน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองนากาโนะ (Nagano) เป็นจังหวัดในภูมิภาคชุบุ ภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขาสูง ทําใหมีอากาศ
หนาวเย็น และมีความสวยงามของธรรมชาติอยางท่ีสุด ไดชื่อวาเป็นหลังคาแหงญ่ีป ุน เน่ืองจากถูกรอบลอมดวยภูเขาสูง

นําทานเดินทางสู สวนลิงจิโกคุดานิ (Jigokudani Monkey Park) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ตั้งอยู
ทามกลาง หุบเขาจิโกคุดานิ (Jigokudani valley) ในยามาโนะอูจิ เป็นน้ําพุรอนธรรมชาติท่ีลิงปาลงมาอาบน้ํา และเป็นท่ีอยู
อาศัยของลิงหิมะชนิดน้ีอีกดวย ภายในพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ มีสระวายน้ําท่ีสรางขึ้นสําหรับเจาลิงท้ังหลาย ซ่ึงจากประตูทางเขา
สวนเดินเขาไปเพียง 5 นาที ไฮไลท!! ทานจะพบเห็นลิงตลอดสองขางเสนทางระหวางท่ีไปยังสระน้ํา

นําทานเดินทางสู เมืองอียามะ (Iiyama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ตั้งอยูในภูมิภาคชุบุ

นําทานเขารวม งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ (Kamakura no Sato) ท่ีภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหิมะ
ประมาณ 15-20 หลัง บานหิมะ หรือ กระทอมหิมะ สําหรับภาษาญ่ีป ุนเรียกกันวา คามาคุระ ซ่ึงปกติเทศกาลบานหิมะ จะถูกจัด
ขึ้นในชวงเดือนกุมภาพันธ ท่ีวากันวาเป็นเดือนท่ีหนาวท่ีสุดของญ่ีป ุน ในตอนกลางคืนจะมีการประดับไฟ สรางบรรยากาศท่ีสุด
แสนโรมนติก

นําทานเดินทางกลับสู เมืองมัตสึโมโต

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ กระทอมหิมะ พิเศษ!! เมนูหมอไฟ Noroshi Nabe

พักท่ี Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา



ปราสาทมัตสึโมโต

ถนนนาคามาจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

เป็นถนนท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมูบานโจวคะของเมืองมัตสึโมโตะ ซ่ึงมีบานท่ีสรางโดย
สถาปัตยกรรมแบบเกาหลงเหลือใหเห็นอยูเป็นจํานวนมาก เมื่อเดินบนถนนสายน้ีจึง
เหมือนกับไดยอนกลับไปยังยุคเกา นอกจากน้ีในปัจจุบันยังมีรานขายของท่ีระลึก ราน
เหลา และรานคาหลากหลายเรียงรายใหไดแวะ ทําใหถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีไมวาจะเป็นวัย
รุนหรือผูสูงอายุก็สามารถเพลิดเพลินไปกับยานการคาแหงน้ีได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

นากาโนะ

ลิงหิมะแชออนเซ็น

หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ

อิยามะ

 บาย

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูเกือบใจกลางของประเทศญ่ีป ุน ลอมรอบดวยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร
จํานวนมากมาย เป็นแหลงสโนวรีสอรทชั้นนําของญ่ีปุน มีนักทองเท่ียวเดินทางมาเยือน
เป็นจํานวนมาก ท่ีสําคัญคือในปี 1998 เมืองแหงน้ีเคยเป็นเจาภาพจัดแขงขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวอีกดวย

เป็นลิงแชออนเซนท่ีมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก มีลิงภูเขาญ่ีป ุนจํานวน 200 ตัวอาศัยอยู บริเวณ
แหงน้ีก็เปรียบเสมือนสวรรคของลิงภูเขาเหลาน้ีเน่ืองจากมีน้ําพุรอนท่ีสะสมในบออันเป็น
ท่ีท่ีฝูงลิงลงแชน้ําอยางคลายความหนาวอยางสําราญ ทําใหมนุษยเรามีโอกาสไดชมลิงภูเขา
อยางใกลชิด

ท่ีน่ีมีชื่อเรียกอีกอยางวา “หุบเขานรก” อยูในเขตอุทยานแหงชาติ Shikotsu-Toya เมือง
Noboribetsu ท่ีเรียกวาหุบเขานรกนั้นเพราะท่ีน่ีมีท้ังบอโคลนและบอน้ํารอนท่ีเดือดตาม
ธรรมชาติกระจายไปท่ัวบริเวณเสมือนนรกท่ีมีกระทะทองแดงท่ีมีควันรอนๆอยูตลอดเวลา
และถือเป็นแหลงกําเนิดน้ําแรและออนเซนท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดบนเกาะฮอกไกโด

เป็นเมืองๆ หน่ึงท่ีตั้งอยูในสวนเหนือสุดของภูเขาในจังหวัดนากาโน ประเทศญ่ีป ุน มี
แมน้ําชิคุมะตัดผานใจกลางเมือง ในฤดูหนาว ท่ีเมืองอิยามะถือเป็นหน่ึงในเมืองท่ีหิมะ
ตกหนักท่ีสุดในแถบภูมิภาคน้ี เมืองน้ีเป็นยังท่ีรูจักกันในนาม "Little Kyoto of Snow
Country" ดวย



วันท่ี 5 ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา -
ชิราคาวาโกะ - สวนเคนโระคุเอ็น - หมูบานฮิงาชิ ชายะ

เทศกาลคามาคุระโนะซาโตะ

กระทอมหิมะคามาคุระ

มัตสึโมโต

เป็นเทศกาลบานหิมะฤดูหนาวท่ีจัดขึ้นในเมืองอิยามาซ่ึงอยูในจังหวัดนากาโน เทศกาลน้ี
จัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือนตั้งแตชวงปลายเดือนมกราคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธของทุก
ปี ภายในงานเรียงรายไปดวยกระทอมหิมะคามาคุระนับสิบๆ หลัง และในตอนกลางคืนจะ
มีการจุดไฟสรางบรรยากาศหนาหนาวท่ีสุดแสนจะโรแมนติก

เป็นชื่อเรียกบานหิมะ หรือกระทอมหิมะสําหรับภาษาญ่ีป ุน ซ่ึงมักถูกสรางขึ้นเพ่ือใหกลาย
เป็นสถานท่ีถายรูป พักผอน หรือแมแตงานประดับไฟ Illumination โดยมักจะจัดขึ้น
ประมาณชวงเดือนกุมภาพันธของทุกปี ซ่ึงสถานท่ีท่ีจะสามารถสัมผัสกับประสบการณ
กระทอมหิมะคามาคุระนั้นมีอยูหลายแหงในญ่ีป ุน ไมวาจะเป็นฮอกไกโด อาคิตะ นากาโน
หรืออิวาเตะ

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ หมอไฟ Noroshi Nabe

 Hotel Route Inn Shiojiri หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.05 ชั่วโมง) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย
เทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววาเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เป็นเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซ่ึงอารยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีป ุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเป็น
รอยๆปี

นําทานเดินเลน ชมบรรยากาศ เมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะ
เมื่อ 300 ปีกอนไดเป็นอยางดี

นําทานผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ
ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหอง
เสี่อทาทามิท่ีไดรับการบํารุงรักษาเป็นอยางดี (ไมรวมคาเขา มีคาใชจายเพ่ิมประมาณ 430 เยนตอทาน)

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีป ุน เป็นหมูบานชาวนาท่ีมีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดก
โลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง ไฮไลท!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็นบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ปี คําวา กัชโช มีความ
หมายวา พนมมือ ซ่ึงเป็นการบงบอกถึงลักษณะ รูปแบบของบาน

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองคานาซาวา นําทานชม สวนเคนโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชั่วโมง) ไดชื่อวาเป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดวย
วิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญท่ีใชในการผลิตชาน่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนท่ี
มีองคประกอบท่ีดี 6 อยางดวยกัน

นําทานชม หมูบานฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) เป็นหน่ึงในหมูบานโรงน้ํา
ชา และแหลงผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงใหแขกผูมาเยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของ
เกอิชา นอกจากน้ียังมีหมูบานอีก 2 แหงท่ีคลายคลึงกับท่ีน่ี ไดแก นิชิ ชายะ และคาซุเอะ มาชิ ชายะ โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเป็น
หมูบานท่ีใหญท่ีสุด และนาสนใจท่ีสุดในหมูบานเปิดบริการโรงน้ําชา 2 แหง

ราคาไมรวมคาเขาใชบริการรานน้ําชาโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ 400-750 เยน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Toyoko Inn Kanazawa Kenrokuen หรือเทียบเทา

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานโคมัตสึ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคารทาคายามาจินยะ ไมรวมคาเขา มีคาใชจายเพ่ิมประมาณ 430 เยนตอทาน

ราคาไมรวมคาเขาใชบริการรานน้ําชาโดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม ทานละ 400-750 เยน

สวนเคนโระคุเอ็น

หมูบานฮิงาชิ ชายะ

สวนเคนโระคุเอ็น คือสวนญ่ีป ุนท่ีสวยงาม มีพ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ตั้งอยูบนจุดท่ีสูงทาง
ตอนกลางของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa สวนน้ีเคยเป็นพ้ืนท่ีของตระกูล
Maeda ซ่ึงปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ใน
ปัจจุบัน) ซ่ึงพวกเขาดูแลรักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน

เป็นหน่ึงในหมูบานโรงน้ําชา และแหลงผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให
แขกผูมาเยือนไดเพลิดเพลินไปกับการรองเพลงและเตนรําของเกอิชา นอกจากน้ียังมี
หมูบานอีก 2 แหงท่ีคลายคลึงกับท่ีน่ี ไดแก นิชิ ชายะ(Nishi Chaya) และคาซุเอะ มาชิ
ชายะ(Kazuemachi Chaya) โดยหมูบานฮิงาชิ ชายะเป็นหมูบานท่ีใหญและนาสนใจ
ท่ีสุด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Toyoko Inn Kanazawa Kenrokuen หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินโคมัตสึ

10.50 น. เหินฟาสู เมืองไทย โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG8053

บาย

15.30 น. เดินทางถึง เมืองไทย พรอมกับความประทับใจเต็มเป่ียม

ทาอากาศยานโคมัตสึ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานขนาดกลางตั้งอยูในเมืองโคมัตสึ ครึ่งทางระหวางเมืองคานาซาวาและฟู
คูอิ ทาอากาศยานแหงน้ีใหบริการเท่ียวบินตรงไปยัง Haneda Airport และ Narita
Airport ของโตเกียว ซัปโปโร, เซนได, ชิซูโอกะ, ฟูกุโอกะ และ ฮานะ รวมถึงเสนทางตาง
ประเทศ เชน โซล, เซ่ียงไฮ และ ไทเป

 บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาคาบริการขึ้น ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1 ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 4 ของการเดินทาง รวมจํานวน 3 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 20,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ัง ใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทาง E-Mail

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 2,000 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหากไมมั่นใจโปรด
สอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
**ไมรับจอยแลนด**

ฤดูหนาวในญ่ีป ุนมีขอควรระวัง : สภาพอากาศจะมืดเร็ว สี่โมงเย็นก็มืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิดเร็ว 1 ชม. เดินทางควรกะ
เวลาใหดี และถาเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะจะล่ืนตองระวัง แวนควรจะตองมี เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางจาสะทอนเขาตาได

*ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็นสายการบินไทยหรือไทยสมายดเทานั้น* 

้ ้ ่



** ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศ
ท่ีเป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง **

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUND ได) ผูเดิน
ทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น 

ขอมูลเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพัก

เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) และหองคู (Twin /
Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักอาจจะไมติดกัน

กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปล่ียน หรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องสัมภาระ และคาพนักงานยกกระเปา (Porter)

สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได (ทานตองชําระใน
สวนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)

สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไม
เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

กรณีท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหตํ่ากวามาตรฐานได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขอ
กําหนดของแตละสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับภาระสวนของคาใชจายท่ีสัมภาระน้ําหนักเกิน (ทานตองชําระในสวนท่ี
โดนเรียกเก็บเพ่ิม)

ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสารทุกกรณี

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

หมายเหตุ.. (สําคัญมาก!!! ผูโดยสารควรรับทราบ  กอนการเดินทาง)

1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ
ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
(ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวรฯ) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

2. หากทานยกเลิกทัวร เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ท้ังๆ
ท่ีสายการบิน หรือในสวนของการบริการทางประเทศท่ีทานเดินทางทองเท่ียว ยังคงใหบริการอยูเป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน

3. หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคา
ใชจาย เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายไปลวงหนาแลว

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด หรือบางสวนใหกับทาน ในกรณีดังน้ี

่ ่ ่ ่



กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมือง หามผูเดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขาเมืองหามเดินทาง

กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวท่ีพํานักอยูในประเทศไทย
 


