
เท่ียวชมเมืองมรดกโลกในบรรยากาศหนา้หนาวสุดโรแมนติก 

ต่ืนตาต่ืนใจกบัการชมไฟประดบัหลากสีสรรคก์ว่าลา้นดวง 

ชมวิถชีีวิตชาวญี่ปุ่น เดินเล่นตรอกซันมาชิซูจิ  

ชมมรดกโลกหมู่บานชิราคาวาโกะ ชอ้ปกระหน ่าซาคาเอะ และแช่ออนเซ็น 

 อ่ิมอรอ่ยกบั  

อาหารญ่ีปุ่นดั้งเดิม 

 

11 – 16, 18 – 23 ธนัวาคม 2560 

ราคาเร่ิมตน้ 34,900.- 

MU 548    01.55 – 07.05 

MU 9825   08.55 – 12.30 

MU 2020   15.40 – 18.15  

MU 9841   22.20 – 01.55  (11-16 ธ.ค.) 

MU 547     21.40 – 00.55   (18-23 ธ.ค.) 

TAKAYAMA HERITAGE WINTER 6D3N 

 

 

 

 

 

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรุงเทพฯ     

2 
กรุงเทพฯ – สนามบินผู่ตง – สนามบินโทยาม่า – ปราสาทคานาซาว่า 

– ย่านฮิงาชิ ชายะ – หมูบ่า้นซามูไร – คานาซาว่า 
  

 

HOTEL RESOL TRINITY 

KANAZAWA หรือเทียบเทา่ 

3 
คานาซาว่า – ตลาดโอมิโช – หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ– มสัสึริ

โนะโมริ – จวนผูว้่าทาคายามา่ – ตรอกโบราณซนัมาชิซูจ ิ– เกโระ    

YUKAI RESORT GERO 

SAICHORAKU หรือเทียบเทา่ 

4 
เกโระ – ชอ้ปป้ิงซาคาเอะ – พิพิธภฑัณร์ถไฟญ่ีปุ่น – JAZZ DREAM 

OUTLET – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงยา่  
- 

 

NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอื

เทียบเทา่ 

5 
นาโงยา่ – วดัโอสึคนันอน – ทะเลสาบฮามานะ – สนามบินชิซุโอะกะ 

– สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ  
-  

 

6 กรุงเทพฯ     
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22.30   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 9 สายการบิน 

ไชน่า อสีเทริน์ แอรไ์ลน์ เคาวเ์ตอร ์U เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกใหท้่าน

ก่อนขึน้เครือ่ง  
 

 

 

01.55 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 548 

07.05  ถงึ สนามบินผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้รอเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางสู่ สนามบินโทยาม่า 

08.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินโทยาม่า โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี           

MU 9825  

12.30 ถึง สนามบินโทยาม่า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา

ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

บริการท่านด้วยข้าวห่อสาหร่ายสไตลญ่ี์ปุ่ นและน ้าผลไม้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทคานาซาว่า เป็นปราสาททีเ่ก่าแก่อกีหนึ่งแห่งในญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ที ่จงัหวดัอิ

ชกิาว่า เมอืงคานาซาว่า สร้างขึ้นในสมยัศตวรรษที่ 16 โดยขุนพล มาเอดะ โทชอิเิอะ (Maeda 

Toshiie) โครงสรา้งภายในท าจากไม้ สรา้งด้วยความประณีตท าให้มคีวามสวยงามยิง่นัก ประวตัิ

ความเป็นมาของปราสาทคานาซาวะนัน้ถูกสรา้งขึน้ในปี 1583 เพื่อใช้เป็นที่พกัของตระกูลคากะ 

(Kaga) ซึง่เป็นตระกูลทีม่คีวามส าคญัรองจากตระกูลโทคุกาว่า (Tokugawa) ท่าน Maeda Toshiie 

ซึง่เป็นลูกน้องคนสนิทของ Toyotomi Hideyoshi ไดย้า้ยเขา้มายงัเมอืงคานาซาวะ จากนัน้ตระกูล 

Maeda กไ็ดเ้ขา้ไปอาศยัอยู่ในปราสาทคานาซาวะ และปกครองเขตคากะ (Kaga) บรเิวณ อชิคิาวะ 

(Ishikawa) และโทยามา่ (Toyama) ในปัจจบุนั 

 จากนัน้น าท่านสู่ ย่านฮิงาชิ ชายะ (Higashi Chaya District) เป็นถนนโรงน ้าชาในสมยัยุคเอโดะ 

ตลอด 2 ขา้งทาง จะเป็นเรอืนไมเ้ก่าแก่ทีอ่นุรกัษ์ไว้ มอีายุกว่า 200 ปี เป็นย่านทีข่ ึน้ชื่อของเกอชิา

อกียา่นหน่ึง ตดิ 1 ใน 3 ของทีท่ีม่เีกอชิาเดนิ ยา่นน้ีมตีกึทีส่วยงามและเก่าแก่ เป็นหนึ่งในย่านโรงน ้า

ชา และแหล่งผลติชาชายะ ในสมยัเอโดะเป็นสถานบนัเทงิใหแ้ขกผูม้าเยอืนไดเ้พลดิเพลนิไปกบัการ

รอ้งเพลงและเตน้ร าของเกอชิา นอกจากนี้ยงัมอีกี 2 แห่งทีค่ลา้ยคลงึกบัทีน่ี่ ไดแ้ก่ นิช ิชายะ (Nishi 

DAY 2 กรงุเทพฯ – สนามบินผูต่ง – สนามบินโทยาม่า – ปราสาทคานาซาว่า – ย่านฮิงาชิ ชายะ – 

หมู่บ้านซามไูร – คานาซาว่า 

กรงุเทพฯ DAY 1 
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Chaya) และคาซุเอะ มาช ิชายะ(Kazuemachi Chaya) โดยย่านฮงิาช ิชายะเป็นย่านที่ใหญ่ทีสุ่ด 

และน่าสนใจทีสุ่ด 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านซามูไร ซึ่งเป็นหมู่บ้านซามูไรของชนชัน้กลางถงึชัน้สูง ที่ยงัคง

สภาพเดมิ ๆ ไว้ไม่เปลีย่นแปลง สรา้งขึน้ในสมยัเอโดะ ท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีวีติของเหล่าซามไูร 

นอกจากนี้ภายในบรเิวณหมู่บ้านซามูไร ยงัมสีวนญี่ปุ่ นที่ถูกจดัไว้อย่างสวยงามอีกด้วย และเป็น

แหล่งทีม่ชีื่อเสยีงดา้นเครือ่งเซรามคิทีม่ชีื่อเสยีงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พกับรเิวณ คานาซาว่า ณ HOTEL RESOL TRINITY 

KANAZAWA หรอืเทยีบเท่า 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโอมิโช ตลาดแห่งนี้มอีายุยาวนานกว่า300ปี ภายในตลาดมอีาหารและผกั

กว่า 180 รา้น อกีทัง้ยงัมสีนิคา้ในครวัเรอืนมากมาย มพี่อคา้แม่คา้เรยีกลูกคา้เพื่อดงึดูดความสนใจ

สนิคา้ของพวกเคา้และคุณจะพบสนิคา้สดใหมม่ากมายจะเหน็บรรยากาศทีม่ชีวีติชวีาดว้ยวตัถุดบิสด

ใหม่แต่ในละฤดู รวมถึงร้านอาหารจ านวนมาก โดยคุณสามารถเดนิรบัประทานไปด้วยได้ และ

อาหารทอ้งถิน่ทีไ่มส่ามารถหารบัประทานไดท้ัว่ไป เช่น ปลาหมยูา่ง ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึง่ไดร้บัการยกย่อง

จากองค์การยเูนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บ้านสไตล์กสัโซ–สคึุร ิเป็นสไตล์

ญี่ปุ่ นแบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีก

หมู่บ้านสไตลน์ี้ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบ้านมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะ

คล้ายสองมอืพนมเขา้หากนั ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร 

โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบั

หลงัคาอยา่งหนกัในช่วงฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีอธัยาศยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านสู่ เมืองเก่าทาคายาม่า สมญาลิตเต้ิลเกียวโต เมอืงเลก็ทีน่่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคง

สภาพธรรมชาตไิวไ้ด้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไว้ไดอ้ย่างสมบูรณ์

แบบแผนผงัเดยีวกบัเกยีวโตในอดตี บา้นเรอืนไม้-ทีจ่ดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่ป่ีาไมอุ้ดม

สมบรูณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายามา่ไดถู้กจารกึว่าเป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีื่อเสยีงทีสุ่ด   

DAY 3 
คานาซาว่า – ตลาดโอมิโช – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – มสัสึริโนะโมริ –  

จวนผูว่้าทาคายาม่า – ตรอกโบราณซนัมาชิซูจิ – เกโระ 
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น าท่านเขา้ชม มสัสึริโนะโมริ หรอื พิพิธภณัฑ์รถแห่ สถานทีร่วบรวมรถแห่ในเทศกาลส าคญัที่มี

ชื่อเสยีงของเมอืงทาคายามา่ ชมความสวยงามของรถแห่ในรปูแบบต่าง ๆ  

จากนัน้น าท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้

สถานที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของ ผู้ว่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้ง

แบบเก่า ยุคคานาโมรหิลงัสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั แต่เดมิสรา้งขึน้ปีค.ศ.

1615 ช่วงการปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที ่19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุ

กาว่าสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทัง่รฐับาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่

เลยีนแบบของเก่าทีเ่หมอืนจรงิ ลกัษณะคลา้ยพระราชวงัยอ่ส่วน ตวัอาคารถูกลอ้มรอบดว้ยก าแพงดู

แขง็แกรง่ และสามารถเขา้สู่ตวัอาคารดว้ยประตูทีโ่อ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะไดช้มหอ้งต่าง 

ๆ ไมว่่าจะเป็นหอ้งบญัชาการ หอ้งรบัรอง หอ้งเครื่อง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงคแ์ยก

ส่วนแต่ละหอ้งอยา่งชดัเจน 

จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดิมที่

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื้อสนิคา้พื้นเมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้

ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิตามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าที่พักบริเวณ เกโระ ณ YUKAI RESORT GERO 

SAICHORAKU หรอืเทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ในห้องอาหารของโรงแรม  

หลงัรบัประทานอาหารแลว้เชญิท่านพกัผ่อนไปกบัการแช่ ออนเซ็น น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความรอ้น

ใต้พภิพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพใหก้ระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมี

น ้ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรยแ์ห่งการอาบน ้าแร่

แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าใหม้ผีูก้ล่าวว่า => หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่าน

มาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 
 

 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปป้ิงและแหล่งบนัเทงิยามราตรี สนิคา้แบรนดเ์นมจากทุก

มุมโลก เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี้ อกีทัง้ยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ทีบ่่งบอกถงึความมรีะดบั

ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย และยงัมจีุดชมววิทีจ่ะท าใหเ้หน็ถนนสายนี้  และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน 

คอื ตกึทวีขีองนาโกยา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายทุีเ่ก่าแก่มากกว่า 

DAY 4 เกโระ – ช้อปป้ิงซาคาเอะ – พิพิธภณัฑร์ถไฟญ่ีปุ่ น – JAZZ DREAM OUTLET –  

นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโงย่า 
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***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์รถไฟญ่ีปุ่ น (SCMAGLEV and Railway Park) เป็น

พพิธิภณัฑร์ถไฟของบรษิทั Central Japan Railways (JR Central) เปิดใหเ้ขา้ชมในปี 2011 ให้

ความรูเ้กี่ยวกบัความก้าวหน้าของรถไฟความเรว็สูงในประเทศญี่ปุ่ นและจดัแสดงรถไฟชนิดต่าง ๆ 

เช่น รถไฟหวัรถจกัรไอน ้า รถไฟชนิคนัเซน็หรอืรถไฟหวักระสุนทีไ่ดบ้นัทกึไวเ้ป็นสถติโิลกและรถไฟ

แมเ่หลก็หรอืแมก็เลฟรุน่ล่าสุด 

 น าท่านเดนิทางสู่ JAZZ DREAM OUTLET ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่ทีม่รีา้นคา้กว่า 240 รา้น ซึง่

เป็น OUTLET MALL ทีม่รีา้นคา้มากทีสุ่ดในญี่ปุ่ น เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ทนัสมยัทีร่าคาถูกและเป็น

แหล่งรวมพลของแบรนเนมชื่อดงัจากทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของทุกเพศ ทุกวยั จากทัว่ทุกค่ายที่

พรอ้มใจกนัมาลดราคากนัอย่างสุดๆ อาทเิช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH 

PUPPIES, ADIDAS และยงัมสีนิคา้แบรนแนมต่างๆ อกีมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ตาม

อธัยาศยั  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ สวนดอกไมท้ีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศญี่ปุ่ น

เป็นสวนดอกไมอ้กีแห่งหนึ่งทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องพนัธุด์อกไม้

หรอื ลกัษณะของการจดัสวนดอกไม ้ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมกีารจดัดอกไมท้ี่แตกต่างกนัออกไปตาม

ฤดกูาล และภายในยงัมหีอ้งปรบัอุณหภูมสิ าหรบัดอกไมซ้ึง่น ามาจากเมอืงรอ้น เพื่อใหน้ักท่องเทีย่ว

ไดเ้รยีนรูแ้ละศกึษาพนัธุไ์มต่้าง ๆ รวมถงึเพลดิเพลนิกบัความสวยงามของดอกไมต้ามฤดูกาล เช่น 

ดอกดาเลยี คอสมอส เป็นต้น อสิระใหท้่านถ่ายภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั หรอืจะซือ้ตัว๋เพิม่

เพื่อขึน้สู่จดุชมววิของหอคอย เพื่อชมววิของบรเิวณสวนดอกไมใ้นแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านได้

ชมไฟประดบัหลากสีสรรค์กว่าล้านดวงทีใ่ช้ประดบัประดาเต็มพ้ืนทีส่วน ไฟประดบัทีนี่ถื่อ

เป็นหนึง่ในสิบไฟประดบัทีส่วยงามทีส่ดุของญีปุ่่ นเลยทีเดียว  

**แจกเงินสดท่านละ 2,000 เยน ส าหรบัรบัประทานอาหารค า่ภายในสวนดอกไม้เพ่ือให้ท่าน

ได้เพลิดเพลินกบัสวนดอกไม้และเทศกาลประดบัไฟได้อย่างเตม็ท่ี** 

สมควรแก่เวลา น าท่านเขา้ทีพ่กับรเิวณ นาโงย่า ณ NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรอื

เทยีบเท่า 
  

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัโอสึคนันอน เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าบูชาเจา้แม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดใน 

ญีปุ่่ น และเป็นวดัประจ าตระกูลโอดะ นอกจากนี้ยงัมวีดับนัโชจซิึง่โทกุงาวะ อเิอะยาสุเคยพกัอยู่เมื่อ

DAY 5 นาโงย่า – วดัโอสึคนันอน – ทะเลสาบฮามานะ – สนามบินชิซุโอะกะ – สนามบินผูต่ง – 
กรงุเทพฯ 
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ครัง้เป็นตวัประกนั อนัเป็นประวตัศิาสตรห์น้าหนึ่งของย่านโอสึ OSU เป็นเมอืงทีผ่สมผสานระหว่าง

ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมสมยัใหม่ และยงัเป็นจดุท่องเทีย่วยอดฮติทีสุ่ดของนาโกย่า ซึง่นอกจาก

คนญี่ปุ่ นแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาตกิ็นิยมมาเยีย่มชมเช่นกนั ท่านจะได้เพลดิเพลนิกบัการช้อปป้ิง 

ทานอาหารและชมวฒันธรรมโอตะคุอยา่งเตม็อิม่ทีย่า่นรา้นคา้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ เคยเป็นแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในญี่ปุ่ น 

คนญีปุ่่ นเชื่อว่าการไดท้านปลาไหลในช่วงฤดรูอ้นจะท าใหเ้พิม่พลงัได้ ส าหรบัทีน่ี่ นอกจากท่านจะได้

ชมแหล่งเพาะพนัธป์ลาไหลทีใ่หญ่ทีสุ่ดแลว้ ในช่วงทีซ่ากุระบาน ท่านกจ็ะไดช้มต้นซากุระดว้ย และ

ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝากที่ขึน้ชื่อของที่นี่ได้อกีด้วย เช่น พายปลาไหล หรอืผลติภณัฑต่์างๆ ที่

เกีย่วกบัปลาไหล 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเช็คสมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ

กลบักรงุเทพฯ 

15.40 ออกเดินทางสู่  สนามบินผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์  

เท่ียวบินท่ี  MU 2020 

18.15  ถงึ สนามบินผูต่ง มหานครเซีย่งไฮ ้รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู 

22.20 ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์   

เท่ียวบินท่ี MU 9841 (วนัเดินทางท่ี 11-16 ธนัวาคม 2560) 

21.40 ออกเดนิทางสู่ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบนิ ไชน่า อีสเทิรน์ แอรไ์ลน์   

เท่ียวบินท่ี  MU 547 (วนัเดินทางท่ี 18-23 ธนัวาคม 2560) 

 

 

01.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ (วนัเดินทางท่ี 11-16 ธนัวาคม 2560) 

00.55  ถงึสนามบนิสุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ (วนัเดินทางท่ี 18-23 ธนัวาคม 2560) 

 

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

 

 

DAY 6 กรงุเทพฯ 
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ก าหนดการเดินทาง : 11 – 16 ธนัวาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      33,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      33,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 31,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500 บาท 
หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

ก าหนดการเดินทาง : 18 – 23 ธนัวาคม 2560 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 - 3 ทา่น 35,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น      34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีงเสรมิ)      34,900 บาท 

เดก็อายตุัง้แต่ 2 - 5 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 32,900 บาท 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500 บาท 
หมายเหต ุ :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 
 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัรา

แลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตัว๋เครือ่งบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  

 ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเขา้ชมตามสถานทีต่่าง ๆ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 2 ใบ น ้าหนกัใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั  อาทเิช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือจากในรายการ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  (กรณลีกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 กรณุาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท  

 กรณุาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนัท าการ 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 30 วนัท าการ ไม่รบัรวมวนัเสารอ์าทติย ์บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่า

มดัจ า 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 14 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร 50% ของราคา

ทวัร ์

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 10 วนัท าการ  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิาร  100% ของราคา

ทวัร ์

 

หมายเหต ุ

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผลซึง่

อยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางส่วน 
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 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั เช่น การยกเลกิ หรอืล่าช้า

ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่าง ๆ 

ทีเ่หนืออ านาจควบคุมของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงราคาโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตรา

ต่างประเทศ  และจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะยดึถอืผลประโยชน์

ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเช่นเดมิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มือ่ท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะ แลว้ท่านงดใชบ้รกิารใด หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิคนื ไมว่่ากรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 

 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 

15 วนั ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัว่าท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปุ่ นได ้เช่น เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่6 เดอืน และมหีน้าหนังสอืเดนิทางทีไ่ม่มตีราประทบัอย่างน้อย 

3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญี่ปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ข่ายคุณสมบตักิารพ านัก

ระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 

4. เป็นผู้ที่ไม่มปีระวตัิการถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี่ปุ่ น มไิด้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิ เสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไมเ่ขา้ขา่ยคุณสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  

 

 


