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บนิตรงลงโคมตัส ึโดยการบนิไทย พรเีมีย่มเซอรว์สิ 

ทอ่งเทีย่วไมเ่หมอืนใคร เสน้ทางอะมะโนะฮะชดิะเตะ 
สวนเค็นโรคุเอ็น   ตรอกน า้ชาฮกิาช ิซายะ   ลงิแชอ่อนเซ็นจโิกคุดาน ิ 

ไรว่าซาบ ิ  ปราสาทมตัสโึมโต ้  ทาคายามา่   ชริาคาวาโกะ  

ตลาดโอมโิจ   เรยีนปิดทองค าเปลวทีค่านาซาวา่   ชอ้ปป้ิงมติซุยเอาทเ์ลท   

 FREE WIFI ON BUS 



อตัราคา่บรกิาร 

 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // **เด็ก อายไุมถ่งึ 2 ปี (Infant) ราคา 12,000.-**  

 

 

รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ   สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

21.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4 เคานเ์ตอรC์ สายการบนิไทย 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

23.45 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ึประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที่ ีTG….. (บรกิาร

อาหารรอ้น พรอ้มเครอืงดมื บนเครอืง)   

 

 

 

 

 

 

 

สายการบนิไทย ใชเ้ครือ่ง A330-300 จัดทีน่ั่งแบบ 2-4-2 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก.ต่อท่าน สาย

การบนิมบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง   

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  
2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พกักบั 2 
ผูใ้หญ ่

(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่ว
จา่ยเพิม่ 

28 ธนัวาคม 61 – 2 มกราคม 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 45,900.- 9,000.- 

http://bit.ly/2NMk5YE


วนัทีส่อง   โคมตัส ุ– เคนโระโคเอน – ฮกิาชยิามะ – วดัซุยรวิจ ิ– อโูอส ุ     (-/L/D) 

 

00.45 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น  

07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโคมตัส ึประเทศญีปุ่่ น น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีญ่ ีปุ่่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ัว่โมง ) 

กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***ส าคญัมาก!! ประเทศ

ญีปุ่่ นไมอ่นญุาตใหน้ าอาหารสด จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมี

โทษปรบัและจบั 

09.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาวา่ เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืงและอารยะธรรมอันล ้าค่าตัง้แต่

สมยัเอโดะชว่งทีข่นุนางศกัดนิาชัน้สงูทัง้หลายตา่งใหก้ารสนับสนุนในเรือ่งของการท างานฝีมอืและ

วัฒนธรรม น าท่านชมสวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช้ือ่ว่าเป็น 1 ใน 3 ของ

สวนทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น พืน้ทีภ่ายในสวนเค็นโรคุเอ็นนัน้ ประกอบไปดว้ยววิ

ทวิทัศนข์องบอ่น ้า หบุเขาอนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญท่ีใ่ชใ้นการผลติชาน่ันเอง ความหมาย

ของค าวา่ เค็นโรค ุคอื สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อยา่งดว้ยกนั ก็คอืพืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศ

ทีเ่งยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีส่วยงาม

ตระการตา นักท่องเที่ยวสามารถดื่มด ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่

ผลัดเปลี่ยนมคีวามสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั้น อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิง 

บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านชมยา่นฮกิาช ิ ชายะ (Higashi Chaya District) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีเ่รยีงรายไป

ดว้ยโรงน ้าชา บรรยากาศเกา่แกม่ากมาย นอกจากนีย้งัมรีา้นจ าหน่ายของฝากสนิคา้ศลิปหัตถกรรม

ซึง่เกดิจากการดดัแปลง บา้นและรา้นน ้าชาบางหลัง นอกจากนีส้ถานทีแ่หง่นี ้ยงัไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น

เขตอนุรักษ์กลุม่สถาปัตยกรรมดัง้เดมิอนัล ้าคา่ของชาตเิมือ่ปีเฮเซที ่13 โดยไดรั้บการดแูลในฐานะ

ทีเ่ป็น “สมบตัทิางวัฒนธรรมของเมอืง” ควบคูไ่ปกบัยา่นกอิอน แหง่กรงุเกยีวโต ในบรรยากาศของ

เมอืงเก่า แห่งนี้ยามเมือ่ยา่งเขา้สู่ชว่งเย็น ทั่วทัง้ถนนก็จะมเีสยีง “ชามเิซ็น” ซึง่เป็นเครือ่งดนตรี

สามสายและกลองไทโกะ  กอ้งกงัวานไปดงัออกมาจากโรงน ้าชา สรา้งความเพลดิเพลนิใหก้บัผูม้า

เยีย่มชม  

 



 

 

 

 

      

 

         

    

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปเทีย่ววดั Zuiryuji วัดทีม่ชี ือ่เสยีงและเป็นมรดกแห่งชาตญิีปุ่่ น เกา่แก่

ประมาณ 400 ปี วัดนี้สรา้งตัง้แต่สมัยเอโดะ มปีระวัตน่ิาสนใจโดยโทชติสเุนะ ทายาทรุ่น 3 สรา้ง

ใหเ้ป็นอนุสรณ์สถานกับ โทชนิากะ เมดะ  ผูก้อ่ตัง้เมอืงทาคาโอกะ วัดนี้เดมิมพีืน้ทีม่ากถงึ 6,000 

ไร ่โครงสรา้งของวัดสรา้งเลยีนแบบรา่งกายมนุษย ์โดยแบง่เป็นสามสว่น ๆในสดุคอืศรษีะ และเป็น

อาคารหลักใชเ้วลากอ่สรา้งตรงนี้นานถงึ 20 ปี เป็นทีป่ระดษิฐานพระประธานหนัก 46 ตันซึง่ถอื

เป็นเอกลักษณ์เดน่ของวัดแหง่นี้ รวมถงึหลังคาของแตล่ะอาคารสรา้งเป็นสองชัน้เพือ่รองรับหมิะใน

หนา้หนาว   

จากนัน้แวะเขา้ไปไหว ้พระใหญ ่ Takaoka Buddha หนึง่ในสามพระใหญ่ของญีปุ่่ น ซึง่ในปี

ค.ศ. 1933 กวหีญงิชาวญีปุ่่ นชือ่ Yosano Akiko เดนิทางมาสกัการะทีว่ัด เมือ่เห็นองคพ์ระอนัวจิติร 

ออ่นโยน กวจีงึกลา่ววา่นีค่อืหนุ่มทีห่ลอ่ทีส่ดุในญีปุ่่ น จรงิๆแลว้ตัวองคพ์ระสรา้งมากว่า 800 ปีแลว้

โดยองคแ์รกๆท าดว้ยไม ้แต่เกดิเหตุไฟไหม ้รวมทัง้ฟ้าผ่าหลายครัง้จงึท าการบรูณะขึน้ใหม่ องค์

ปัจจุบันทีเ่ห็นในรูปท าจากบรอนซพ์ระใหญ่ทากาโอกะ ประดษิฐานอยูท่ีว่ัดทากาโอกะไดบทุส ึมี

ความสงู 15.85 เมตร และ หนัก 65 ตัน สรา้งขึน้โดยเทคนคิการใชท้องแดงแบบดัง้เดมิ ทีเ่ป็นงาน

ฝีมอื (ภมูปัิญญาทางวัฒนธรรม) ของเมอืงทากาโอกะ 

 

 

 

 

 

 

  

 

  จากนัน้ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กเมอืง Uozu 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม Toyama Daiici Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีส่าม   นากาโน ่– ออนเซ็นลงิ – ไรว่าซาบ ิ–มตัสโึมโต ้          (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เดนิทางสูเ่มอืงนากาโน ่เป็นจังหวัดในภมูภิาค Chubu ภมูปิระเทศสว่นใหญ่เป็นภเูขาสงู ท าใหม้ี

อากาศหนาวเย็น และมคีวามสวยงามของธรรมชาตอิย่างที่สุด ไดช้ือ่ว่าเป็นหลังคาแห่งญี่ปุ่ น 

เนื่องจากถูกรอบลอ้มดว้ยภูเขาสูง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนลงิจโิกคดุาน ิ(Jigokudani 

Monkey Park) ตัง้อยูท่่ามกลางหุบเขาจโิกคดุาน ิ(Jigokudani valley) ในยามาโนะอจู ิ



เป็นน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีล่งิป่าลงมาอาบน ้า และเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของลงิหมิะชนดินี้อกีดว้ย ภายใน

พืน้ทีส่วนสาธารณะ มสีระวา่ยน ้าทีส่รา้งขึน้ส าหรับเจา้ลงิทัง้หลาย ซึง่จากประตทูางเขา้สวนเดนิเขา้

ไปเพยีง 5 นาท ีHilight!! ท่านจะพบเห็นลงิตลอดสองขา้งเสน้ทางระหว่างทีไ่ปยังสระน ้า โดย

พวกมนัจะจับกลุม่กนัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ  มคีวามคุน้เคยกบัมนุษย ์อสิระใหท้า่นชมความน่ารักของลงิแช่

ออนเซนในอริยิาบถต่างๆ ตามอัธยาศัย ขอ้ควรระมดัระวงัหา้มเขา้ไปจบัหรอืใหอ้าหารโดย

เด็ดขาด 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ไดโอะวาซาบฟิารม์ตัง้อยู๋ในเมอืงอะซูมโินะ ซึง่ที่นี่ถือเป็นฟาร์มวาซาบทิี่

สวยงาม ใหญโ่ต และเกา่แกท่ีส่ดุในญีปุ่่ น ภายในฟารม์นอกจากตน้วาซาบทิีเ่รยีงรายสดุลกูหลูกูตา

แลว้ ทีน่ีย่งัมตีน้ซากรุะหลายตน้ ทีพ่รอ้มจะเบง่บานอวดความสวยงามของกลบีดอกสชีมพหูวานตัด

กับสเีขยีวๆ ของตน้วาซาบ ิและไมไ่กลจากไร่มากนัก เป็นทีต่ัง้ของ Japan Alps อันเป็นแหล่งน ้า

บรสิทุธิส์ าหรับตน้วาซาบน่ัินเอง นอกจากนี้ภายในไร่ยังมรีา้นขายของทีร่ะลกึซึง่ลว้นแลว้แต่เป็น

ผลติภัณฑจ์ากวาซาบทิัง้ส ิน้ อยา่งเชน่ ขา้วหนา้วาซาบ,ิ ซอฟทค์รมีวาซาบแิท ้และโคร็อกเกะวา

ซาบแิท ้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเก็บภาพประทบัใจดา้นหนา้ ปราสาทมตัซโึมโต ้(Matsumoto Castle) มชี ือ่เรยีก

อกีอยา่งหนึง่วา่ ปราสาทอกีา เนือ่งจากผนังปราสาทมสีดี า และปีกดา้นต่างๆ ของปราสาทแผ่กาง

ออกเหมอืนปีกนก สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1590 โดย อชิคิาว่า คาสมุาซะ เพือ่ใชเ้ป็นทีพั่กของบรรดา

เจา้เมืองในอดีต ปัจจุบันหลังจากไดรั้บการจัดตัง้เป็นสมบัติประจ าชาติญี่ปุ่ นไดป้รับใหเ้ป็น

พพิธิภัณฑส์ าหรับรวบรวมขอ้มูลประวัตศิาสตรข์องญี่ปุ่ นและประวัตศิาสตรข์อง จังหวัดนากาโน่ 

และเป็นปราสาททีม่คีวามสวยงามตดิ 1 ใน 10 ของประเทศญีปุ่่ น (ไมไ่ดน้ าเขา้ชมปราสาท 

เนือ่งดว้ยเวลาจ ากดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  

พกัที ่  โรงแรม Shirakabako View Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    

จากน ัน้ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกบัการ แช่น า้แรอ่อนเซ็นธรรมชาต ิเชือ่วา่ถา้ไดแ้ช่น า้แร่

แลว้ จะท าใหผ้วิพรรณสวยงามและชว่ยใหร้ะบบหมนุเวยีนโลหติดขี ึน้ 

วนัทีส่ ี ่ ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– ชริาคาวาโกะ – คานาซาวา่     (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูท่าคายามา่ (Takayama) เมอืงเกา่แก่อยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขา

เจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไวว้่าเป็ น ลติเติล้เกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ียังคง

อนุรักษ์ไวซ้ ึง้อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญีปุ่ นไดอ้ยา่งสมบรูณ์ บา้นเรอืน

สรา้งขึน้ดว้ยไมแ้บบโบราณ บรรยากาศเกา่แก่ อายเุป็นรอ้ยๆปี มวีัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที

คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมยั และมสีภาพธรรมชาตอิันอดุมสมบรูณ์ น าท่าน

เดนิเล่น ชมบรรยากาศเมอืงเก่าทาคายามา่ ทีซ่นัมาชซิจู ิยา่นเมอืงเก่าทอีนุรักษ์ความเป็นเอโดะ

เมอื 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่งด ีผา่นชมอาคารทาคายามา่จนิยะ (Takayama Jinya) อดตีท าหนา้ที่

เป็นส านักงานรัฐบาล ทอ้งถิน่ประจ าภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 

1692 จนกระทัง้ปี 1969 จนถงึปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสอีทาทาม ิที

ไดรั้บการบ ารงุรักษาเป็นอยา่งด ีปัจจบุนัใชเ้ป็นทีจ่ัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขนุนาง

ศักดนิา แผนทีภู่มภิาคฮดิะ และประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไม่รวมค่าเขา้จ่ายเพิม่ประมาณ 

430 เยน/ทา่น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นสูช่ริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงทีเ่ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญีปุ่่ น 

เป็นหมูบ่า้นชาวนาทีม่รีูปร่างแปลกตาตดิอันดับ the most beautiful village in Japan และ

เป็นเมอืงมรดกโลกทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ HILIGHT!!! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนา

โบราณทีม่อีายมุากกวา่ 250 ปี ค าวา่ “กชัโช” มคีวามหมายว่า “พนมมอื” ซึง่เป็นการบง่บอกถงึ

ลักษณะ รปูแบบของบา้นทีม่หีลังคามงุดว้ยฟางขา้วทีท่ ามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืทีป่ระนม

เขา้หากนั ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทัง้หลังถูกสรา้งขึน้โดยไมใ่ชต้ะป ู

ตอ่มาในปี 1995 องคก์ารยเูนสโกขึน้ทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

 

 

       

 

 

 

 

 



 จากน ัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคนันาซาวะ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม Vista Kanazawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

วนัทีห่า้  ตลาดโอมโิจ - มติซุย เอาทเ์ลท - เสน้ทางเรยีบชายทะเล     (B/L/D) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชมตลาดโอมโิจ  (Omicho) แห่งนี้มมีาตัง้แต่ชว่งกลางศตวรรษ 18 ถอืเป็นแหล่งทีร่วม

วัตถดุบิในการปรงุอาหารพืน้บา้นของเมอืงคานาซาวา่มาเป็นเวลายาวนานกวา่ 280 ปี มรีา้นคา้มาก

ถงึ 170 รา้น โดยมทีเีด็ดเป็นอาหารทะเลทีจ่ับขึน้มาสดๆ วันตอ่วัน โดยของทะเลญีปุ่่ นก็มแีตข่นาด

ใหญๆ เพราะไมว่่าจะหอยนางรมหรอืปกู็วางขายกันใหเ้ห็นในไซสใ์หญ่มาก นอกจากอาหารทะเล

สดแลว้ ในตลาดยังมสีนิคา้อกีหลากหลายอย่างใหเ้ราไดเ้ลอืกซือ้กันอย่างสนุก ไม่ว่าจะเป็นผัก

ผลไม ้หรอืจะเป็นเสือ้ผา้ใสก่นัหนาวส าหรับหนา้หนาวก็ยงัม ีแถมยงัขายในราคาถกูซะดว้ย  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสัมผัสประสบการณ์การปิดทองค าเปลว ซึง่ทองค าเปลวเป็นสนิคา้ประจ าเมอืงคานาซาว่า 

การผลติทองค าเปลวในญีปุ่่ นนัน้ อยูท่ีค่านาซาว่าเกอืบ100%  เป็นแหลง่ผลติทองค าเปลวทีใ่ช ้

ตกแต่งวัดคนิคะคุจทิีเ่กยีวโต  การท าทองค าเปลวนัน้ คอืการน ากอ้นทอ้งมายดืออกครัง้แลว้ครัง้

เล่าจนไดค้วามบางที1่/10000mm  และไม่ไดถู้กใชแ้ค่การประดับตกแต่งวัดหรอืศาลเจา้เท่านัน้ 

แต่ยังใชก้ับงานศลิปะหัตถกรรม จานชาม เครื่องประดับ และของอืน่ๆ อกีดว้ย เช่นน ามาใช ้

เกีย่วกบัความสวยความงาม ปัจจบุนันีม้แีผน่มาสก์หนา้ทีท่ าจากทองค าเปลวและเครือ่งส าอางที่

มสีว่นผสมของทองค าเปลว ไมเ่พยีงเท่านี้ทองค าเปลวยังถูกน ามาใชก้ับอาหาร โดยในขัน้ตอน

สดุทา้ยของการเตรยีมอาหาร มกีารใชแ้ผน่ทองค าเปลวเล็กๆผสมกบัผงโรยขา้ว โรยบนอาหารเพือ่

เพิม่ความหรูหราใหอ้าหารจานนัน้ ใหทุ้กท่านไดม้ปีระสบการณ์ปิดทองค าเปลวดว้ยตัวเอง และ

น ากลับบา้นเป็นของทีร่ะลกึ ถงึความทรงจ าสดุวเิศษในครัง้นี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงในมติซุยเอาทเ์ลท แหลง่รวบรวมสนิคา้น าเขา้และสนิคา้แบ

รนดญ์ีปุ่่ นโกอนิเตอรม์ากมาย กับคอลเลคชั่นเสือ้ผา้ล่าสดุ อาท ิMK Michel Klein, Morgan, 

Elle, Cynthia Rowley, ฯลฯ หรอืจะเป็นกระเป๋าแบรนดเ์นมต่างๆ อาท ิBally, Prada, Gucci, 

Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ รวมไปถงึเครือ่งประดับและนาฬกิาหรูอย่าง Tag Heuer, 

Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเทา้แฟชั่น อาทิ Hush 

Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ส าหรับคุณหนู Aigle, Bandai 

Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย (รา้นคา้อาจเปลีย่นแปลงได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชมเสน้ทางเรยีบรมิทะเล Senrihama Nagisa Driveway พรอ้มจอดรถใหท้า่นเกบ็

ภาพความประทับใจสดุทา้ย รมิทะเล เพือ่เก็บไวใ้นความทรงจ าทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ โรงแรม Vista Kanazawa หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั   

 

วนัทีห่ก สนามบนิโคมตัส ุ– สนามบนิสวุรรณภมู ิ        (B/-/-) 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรแลว้น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโคมตัส ุ

10.00 น.     ออกเดนิทางจากสนามบนิโคมตัส ุโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG... 

15.30 น.     เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 

+++*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+++ 

 
***หมายเหต*ุ** ดอกไมช้นดิตา่งๆมกีารบานและรว่ง ไมต่รงกนัในทกุปี หากเกดิเหตสุดุวสิยั เชน่ 

ดอกไมย้งัไมบ่าน หรอื รว่งโรยตามสภาพอากาศกอ่นเวลา และท าใหด้อกไมไ้มส่วยงามดงัภาพ ทาง

บรษิทัฯ ขออนญุาตด าเนนิรายการทวัรต์ามรายละเอยีดเบือ้งตน้  เพือ่ใหร้ายการทวัรส์ามารถด าเนนิตอ่ไป

ได ้โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

มหีวัหนา้ทวัรบ์รกิารจากเมอืงไทย เมือ่มผีูร้ว่มเดนิทางต ัง้แต ่35 ทา่นขึน้ไป กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 35 

ทา่น มไีกดใ์หบ้รกิารทา่นเดยีว เดนิทางพรอ้มทา่นจากเมอืงไทย 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตาม

กฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ 10 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละ

คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวรเ์มือ่มผีูร้ว่มทาง 30ทา่น) 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางญีปุ่่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 

× หากในภายหลังทางรัฐบาลญีปุ่่ นประกาศใหย้ืน่วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่

รอ้งขอวซีา่ หรอืมากกวา่ 2,000 บาท ตามทีส่ถานทตูก าหนด และมคีา่บรกิารวซีา่ตา่งหาก 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 



× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

เดนิทางขึน้ต า่ 35 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน

ทราบลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากท าการจอง กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทาง

ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ ือ่พรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่

ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ได ้

ทกุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไป

กับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

จากมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 
15 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

1. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 

2. สิง่ทีย่นืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ นได ้(เชน่ เงนิสด 
บตัรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 

4. ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (ทางบรษัิทฯ จัดการให)้ 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะ
สัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความ

เขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 



1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 35 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี่ / 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศญีปุ่่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนัน้ๆ มิ

อาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรใน

วันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


