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NT175
ทวัรญ์ปีุ่ น ชริาคาวา่ คามโิคจ ิใบไมเ้ปลยีนส ี6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรญ์ปีุ่ น ทาคายาม่า , 6 วัน 4 คนื ,

OKADA RYOKAN  , Karuizawa Prince Hotel East  , SHINJUKU WASHINGTON HOTEL

ชมใบไมเ้ปลยีนสทีสีวยงามทสีดุ
ทเีมอืงคามโิคจ ิมงกฏุอญัมณแีหง่เทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น

และทหีมูบ้า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ
พเิศษ!!! หวัหนา้ทวัรเ์ป็นชา่งภาพ ( แจก DVD ไฟลภ์าพสวย ๆ หลงัจบทรปิ)

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี22 ต.ค. 61
กรุงเทพ – สนามบนินาโกยา่

21.00 น.
พรอ้มกันททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สาย การบนิไทย พบเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ
ใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและ สมัภาระกอ่นการขนึเครือง

วนัท ี23 ต.ค. 61
นาโกยา่-กุโจฮาชมิงั-เรยีนทําอาหารจําลอง-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-ทาคายามา่



00.05 น.
ออกเดนิทางสูเ่มอืงนาโงยา่ ประเทศญปีุ่ น โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 644

08.00 น.
เดนิทางถงึสนามบนินาโงยา่ เมอืงนาโงยา่ ประเทศญปีุ่ น (เวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ไทย 2 ชวัโมง) หลังจากผา่นขันตอนศลุกากรเรียบรอ้บแลว้
นําทา่นขนึรถโคช้

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กุโจฮาชมิงั (Gujo Hachiman) สมัผัสมนตเ์สน่หเ์มอืงเล็กทา่มกลางขนุเขา วา่กันตามลักษณะภมูปิระเทศแลว้ Gujo
Hachiman ถอืวา่ตังอยู่ใจกลางเกาะญปีุ่ น กอ่ตังขนึ เมอืราวศตวรรษท ี16 โดย Endo Morikazu เป็นเมอืงทมีแีม่น ้าํ 3 สายอันไดแ้ก ่Nagara,
Kodara และ Yoshida ไหลมาบรรจบกัน ในปี 1652 ก็เชน่กัน เกดิไฟไหมค้รังใหญ่ ทําลายเมอืง Gujo Hachiman เสยีหมดสนิ
แตเ่มอืงใหม่ก็ไดส้รา้งเสร็จสมบรูณ์อกีครังในปี 1667 โดย Endo Tsunetomo เจา้เมอืงในขณะนัน
การสรา้งเมอืงใหม่ครังนีไม่เพยีงแตบ่รูณะทกุสงิทกุอย่างใหก้ลับ มาเหมอืนเดมิเทา่นัน ทวา่ Tsunetomo-san
ยังไดส้รา้งระบบประปาหมู่บา้นโดยขดุคลองขนาน ไปกับถนนเกอืบทกุสายในหมู่บา้น ซงึน ้าํในคลองก็เป็นน ้าํทไีหลมาจากจากแม่น ้าํทัง 3
สายนันเอง จดุประสงคห์ลักก็เพอืเอาไวดั้บเพลงิเมอืเกดิอัคคภัีย และชาวบา้นก็ยังสามารถใชน้ ้าํเพอืการอุปโภค บรโิภค
จนกอ่เกดิวัฒนธรรมแหง่สายน ้าํขนึมากมาย และดว้ยความร่วมมอืของคนในชมุชนทชีว่ยกัน รักษาสภาพแวดลอ้มเป็นอย่างด ีทําใหวั้นนีน ้าํในแม่น ้าํ
ตลอดจนลําคลองทัวทังเมอืงยังคงความใส และยังประโยชนม์าจนถงึทกุวันนี และท ีGujo Hachiman เป็นศนูยก์ลางของผลติภัณฑอ์าหาร
จําลองมาหลายทศวรรษ และมสีถานทผีลติอาหารจําลองถงึ 4 แหง่ อาหารจําลอง เป็นอาหารใน รูปพลาสตกิ หรือขผีงึจําลอง
ซงึจัดแสดงตามรา้นอาหารตา่ง  ๆในญปีุ่ น เพอืดงึดดูใจลกูคา้หรือบอก ใหท้ราบถงึอาหารทมีบีรกิาร

นําทา่นเขา้ชมสถาบันการจําลองอาหารญปีุ่ น เพอืชมวธิกีารผลติอาการจําลองหลากหลายเมนู และทกุทา่นยังไดท้ดลองทําดว้ยฝีมอืทา่นเอง
ทา่นละ 1 ชนิ เพอืนํากลับไปเป็นของทรีะลกึอกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวา่ เพอืชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บา้นแหง่นี
ซงึตังอยู่ในหบุเขาสงูหา่งไกลความเจรญิ ทําใหยั้งคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี อันดงีามไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์
ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาตทิจีะแปรเปลยีนไปตามฤดกูาล ตา่ง  ๆทังทุง่หญา้เขยีวขจใีนฤดใูบไมผ้ลิ
สสีนัสดสวยในฤดใูบไมเ้ปลยีนสแีละหมิะสขีาวโพลนใน ฤดหูนาว เป็นเสน่หท์คีอยดงึดดูผูค้นใหห้ลังไหลเขา้มาเยือนอย่างตอ่เนือง
หมู่บา้นแหง่นีมเีอกลักษณ์ เฉพาะตัวทเีรียกวา่ กชัโช่ สคึรุîิ (Gussho Style) เป็นสไตลญ์ปีุ่ นดังเดมิ เป็นการออกแบบ
อย่างชาญฉลาดของชา่งไมส้มัยโบราณทรีูปร่างของหลังคาเหมอืนสองมอืพนมของพระพทุธเจา้ หรือ พระเจา้จงึเรียกหมู่บา้นสไตลนี์วา่ กัสโซ
ซงึแปลวา่ พนมมอื ตามรูปแบบของบา้น มหีลังคาชนัถงึ 60 องศา ลักษณะคลา้ยสองมอืทพีนมเขา้หากัน ตัวบา้นมคีวามยาว 18 เมตร กวา้ง 10
เมตร โครงสรา้งของบา้นไม่ใชต้ะปแูมแ้ตตั่วเดยีว แตยั่งคงความแข็งแรงสามารถรองรับหมิะทตีกทับ หลังคาในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอย่างดี
ทําใหส้ามารถรักษาบา้นไวไ้ดน้านกวา่ 250 ปี และยังไดรั้บ การขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกในปี 1995 อกีดว้ย
ใหท้กุทา่นไดต้นืตาตนืใจชนืชมกับความ สวยงามของบา้นทรงโบราณทอียู่ทา่มกลางหบุเขา ซงึทําใหม้ทัีศนียภาพบรรยากาศทงีดงามตาม
ธรรมชาตไิดอ้ย่างลงตัว พรอ้มกับร่วมถ่ายภาพหมู่ ณ จดุชมววิของหมู่บา้น 

จากนันออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามา่

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทยีบเทา่ (ONSEN)

ใหท้า่นไดผ้อ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิ(ONSEN) เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม
และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย

วนัท ี24 ต.ค. 61
ศาลาวา่การทาคายามา่-ตลาดซนัมาชซูิจ-ิคามโิคจ-ิสะพานคปัปะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมอาคารสํานกังานวา่การเมอืงโบราณ (Takayama Jinya) หนงึในทพํีานักของ เจา้เมอืงคานาโมร ิแหง่ปราสาททาคายาม่า
หลังจากหมดยุคปกครองโดยคานาโมร ิคฤหาสนนี์ ก็ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองโดยตรงของโชกนุโทคงุาวะ



ซงึผูป้กครองจังหวัดและเขตไดใ้ชเ้ป็นอาคาร สํานักงานวา่การเมอืงฮดิะ เป็นทอีอกประกาศของทางราชการ และเก็บภาษีตา่ง  ๆเมอืเขา้สูยุ่คเมจิ
จงึถูกเปลยีนมาเป็นสํานักงานประจําพนืทขีองจังหวัด เขต และสํานักงานย่อยของพนืท ีอาคาร
หลังนีจงึเป็นอาคารสํานักงานวา่การเมอืงโบราณเพยีงแหง่เดยีวทยัีงคงหลงเหลอืมาจนถงึทกุวันนี

จากนันพาทา่นชมเขตเมอืงเกา่ ซนัมาชซูิจ ิ(Sanmachi-Suji) หรือลติเตลิเกยีวโต (Little Kyoto) คําวา่ San แปลวา่ สาม Machi แปลวา่ เมอืง
Suji แปลวา่ ถนน ย่านซมัมาชซิจูเิป็นย่านเมอืงเกา่ สมัยเอโดะกวา่ 300 ปี ทยัีงคงอนุรักษ์บา้นเรือนไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีตัวเมอืงลอ้มรอบดว้ยคนู ้าํและ
ถนนสามสายเล็ก  ๆทมีปีระวัตคิวามเป็นมาอันยาวนาน 

อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมความงดงาม ของเมอืงเกา่ซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้หลากหลาย เชน่ รา้นผลติและจําหน่าย เหลา้สาเก
รา้นทํามโิสะ พรอ้มเลอืกซอืของทรีะลกึพนืเมอืงเฉพาะถนิ เชน่ เกยีะ กระดาษญปีุ่ น (washi) รวมถงึ
ซารุโบะโบะหรือตุก๊ตาทารกลงิตัวสแีดงไม่มหีนา้ ซงึถอืวา่เป็นเครืองรางทแีสดงถงึ ความโชคด ีปราศจากอุปสรรค
และทา่นยังสามารถลองลมิชมิรสขนมของหวานนานาชนดิอกีดว้ย 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดนิทางสูท่รีาบสงูคามโิคจ ิ(KAMIKOCHI) ตังอยู่ใน Japan Alps National Park หรือ Chubu- Sangaku National Park
ในเมอืงมัตสโึมโตะ จังหวัดนางาโนะ เป็นแหลง่ชมเทอืกเขาสงู และสายธาราใสบรสิทุธใินทกุฤดกูาล (ใชเ้วลาการเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง)
คามโิคจเิป็นจดุ ชมทัศนียภาพไดรั้บการขนานนามวา่เป็น มงกุฏอญัมณีแหง่เทอืกเขาแอลป์ญปีุ่ น อยู่สงูกวา่ ระดับน ้าํทะเล 1,500 เมตร
มฉีากหลังอันงดงามของเทอืกเขาแอลป์ทอียู่สงูขนึไปอกี 1,500 เมตร และความงดงามของแม่น ้าํอาซสูะสฟ้ีาอมเขยีวอยู่เบอืงลา่ง
ปัจจบัุนสถานทแีหง่นีเป็นสถานทเีดนิป่า ทไีดรั้บความนยิมมาก

นําทา่นชนืชมกับทัศนียภาพทสีวยงามโดยเรมิทบีรเิวณสะพานคปัปะ สะพานอันเป็นสญัลักษณ์ ของคามโิคจ ิเป็นสะพานแขวนททํีาดว้ยไม ้
ปลายสายของแม่น ้าํจะอยู่ทสีระน ้าํไทโช ผนืน ้าํทสีะทอ้น กับเทอืกเขาโฮทากะกอ่ใหเ้กดิภาพสะทอ้นทงีดงามสมบรูณ์แบบ
ตน้น ้าํอยู่ทสีระน ้าํเมยีวจนิ และใน ทกุ  ๆปี ระหวา่งตน้เดอืนตลุาคมไปจนถงึกลางเดอืนตลุาคม ทัวทังคามโิคจจิะถูกปกคลมุไปดว้ยสสีนั แหง่ฤดกูาล
เป็นชว่งทใีบไมจ้ะเรมิผลัดสตีา่ง  ๆใหช้มเป็นจํานวนมาก และถอืวา่เป็นชว่งเวลาทสีวย ทสีดุ อสิระชมความงามในบรเิวณคามโิคจิ
พรอ้มเก็บภาพสวย  ๆตามอัธยาศัย 

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ทพีกั
KAMIKOCHI ONSEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี25 ต.ค. 61
มตัสโึมโตะ-ปราสาทมตัสโึมโตะ-คาวาคชูโิกะ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เดนิทางสูเ่มอืงมตัสโึมโตะ นําทา่นชมภายนอกปราสาทมตัสโึมโตะ ซงึเป็นปราสาทซงึสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1593 โดยขนุนางใน ตระกลูอชิกิาวา่
เพอืใชเ้ป็นสถานทหีลบภัยและวางแผนการสูร้บ โดยมกํีาแพงสงูใหญ่และคนู ้าํ ลอ้มรอบ ปราสาทไว ้
ตอ่มาป้อมปราสาทไดถู้กกองทัพทาเคดะยดึครองไปได ้และตกเป็นของ โทะกงุะวะ อเิอะยะซุ
ในเวลาตอ่มาปราสาทแหง่นีมชีอืเรียกอกีอย่างหนงึวา่ ปราสาทฟกุาช ิ(Fukashi Castle) หรือปราสาทอกีา (Crow Castle)
เนืองดว้ยผนังของปราสาททมีสีดํีา และม ีอาคารสามชนัทตัีงอยู่ทังสองดา้นของตัวปราสาทคลา้ยเป็นสว่นปีก ปราสาทมัทสโึมโตะจัดเป็นหนงึ
ในปราสาทดังเดมิของญปีุ่ นทมีสีภาพสมบรูณ์ทสีดุมอีายุยาวนานเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตังอยู่ บนพนืทรีาบของภมูภิาคจบู ุ(ภาคกลาง)
อาคารของปราสาทสรา้งดว้ยไมทั้งหลัง แสดงถงึความ เกา่แกข่องปราสาทอย่างชดัเจน
ไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นโบราณสถานแหง่ชาตแิละเป็นสมบัต ิสําคัญของชาต ิภายในปราสาทแบง่ออกเป็น 6 ชนั
จัดแสดงสงิของเครืองใชเ้ครืองยุทธโทปกรณ์ ในสมัยกอ่น 

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันเดนิทางตอ่ไปยังทะเลสาบคาวาคจุโิกะ เป็นหนงึในทะเลสาบ 5 แหง่บรเิวณภเูขาไฟฟจูิ
นักทอ่งเทยีวสว่นใหญ่นยิมเดนิทางมาททีะเลสาบแหง่นี เนืองจากเป็นจดุทสีามารถชนืชมความงาม ของภเูขาไฟฟจูไิดด้ทีสีดุอกีจดุหนงึ
นอกจากนันยังสามารถเพลดิเพลนิกับบรรยากาศทสีวยงามไม่วา่ จะเป็นชว่งซากรุะในฤดใูบไมผ้ล ิและใบไมเ้ปลยีนสใีนฤดใูบไมร้่วง



ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก (บุฟเฟ่ตข์าปู)

ทพีกั
MIFUJIEN HOTEL หรือเทยีบเทา่

ทา่นสามารถผอ่นคลายกับการแชน่ ้าํแร่ธรรมชาต ิ(ONSEN) เพอืผอ่นคลายความเมอืยลา้และจะทําให ้ผวิพรรณสวยงาม
และยังชว่ยใหร้ะบบหมุนเวยีนโลหติดอีกีดว้ย

วนัท ี26 ต.ค. 61
โอชโินะฮคัไค-ฟจูชินั 5-โตเกยีว-ชอ้ปปิงชนิจกูุ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปชมบอ่น้าํศกัดสิทิธ ิโอชโินะ ฮคัไค บอ่น ้าํทเีกดิจากการละลายของหมิะบน ภเูขาไฟฟจูิ
ทใีชเ้วลาอันยาวนานในการไหลลงมาสูพ่นืดนิและซมึซาบไปยังบอ่น ้าํแตล่ะบอ่น ้าํ ดังนันน ้าํทอียู่ในบอ่จะเป็นน ้าํทใีสสะอาดและสดชนืมาก ในปี
1985 สถานทแีหง่นียังไดถู้กเลอืก ใหเ้ป็น 1 ใน 100 อันดับแหลง่น ้าํจากธรรมชาตทิดีทีสีดุของญปีุ่ นอกีดว้ย

จากนันนําทา่นเดนิทางสูภ่เูขาไฟฟจู ิตังตระหงา่นอยู่เหนือเกาะญปีุ่ นดว้ยความสงู 3,776 เมตร จากระดับน ้าํทะเลและรูปทรงกรวยคว่าํทไีดส้ดัสว่น
เป็นแรงบันดาลใจใหก้ับการสรา้งสรรคผ์ลงาน ของศลิปินทังนักประพันธแ์ละกวผีูม้ชีอืเสยีงของญปีุ่ น เกดิการระเบดิครังสดุทา้ยเมอืปี 1707 หรือ
กวา่สามรอ้ยปีมาแลว้สง่ผลใหม้เีถา้ลาวาลอยฟุ้งขนึปกคลมุเป็นรัศมกีวา้งไกลไปถงึกรุงโตเกยีวในเอโดะ ซงึอยู่หา่งออกไปกวา่ 100 กโิลเมตร

นําทา่นขนึชมความงามกันแบบใกลช้ดิยังบรเิวณ ชนั 5 ของภเูขาไฟฟจู ิ(หรือชนัสงูสดุททีางอุทยานฯ อนุญาตใหข้นึไดใ้นวันนันๆ)
เพอืชมทัศนียภาพโดยรอบของภเูขาไฟทสีามารถมองเห็นทะเลสาบ
ทังหา้กระจายอยู่โดยรอบและเทอืกเขาเจแปนแอลป์ททีอดตัวยาวขนานกับเสน้ทางขนึสูภ่เูขาไฟ (จะสามารถเห็นไดห้ากสภาพอากาศเออือํานวย)

เทยีง
รับประทานอาหารกวางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนันนําทา่นเดนิทางสูก่รุงโตเกยีว เมอืงหลวงของประเทศญปีุ่ น โตเกยีวตังอยู่บรเิวณภาคคันโต ของญปีุ่ น คําวา่ โตเกยีว หมายถงึ
นครหลวงตะวันออก โตเกยีวแตเ่ดมิเป็นหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆทชีอืเอโดะ เมอืโชกนุ โทกงุะวะ อเิอะยะสไึดเ้ป็นโชกนุในปี ค.ศ.1603
เมอืงเอโดะจงึไดก้ลายเป็น ศนูยก์ลางของรัฐบาลทหารของเขาซงึมอํีานาจปกครองทังประเทศ เมอืงโตเกยีวมรีะบบการปกครอง
แบบพเิศษซงึรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมอืงไวด้ว้ยกัน และ เป็นเขตเมอืงทใีหญ่ทสีดุ และมปีระชากรมากทสีดุในโลกเมอืงหนงึ 

จากนันนําทา่นเพลดิเพลนิกับการชอ้ปปิงทชีนิจกูุ (Shinjuku) ซงึคําวา่ ชนิจกู ุหมายถงึ ทพํีานัก ใหม่ ในสมัยเอโดะ โทกงุะวะ อเิอะยะสึ
ไดม้คํีาสงัใหสํ้ารวจย่านนีตามคําขอของพวกพอ่คา้และ ตังเมอืงหนา้ดา่นขนึบนถนนโคชไุคโด ไม่นานก็กลายเป็นชมุชนทใีหญ่ทสีดุในสมัยนัน
มทัีงโรงน ้าํชา รา้นคา้ โรงเตยีมและหอคณกิาอกีกวา่ 50 แหง่ ในปัจจบัุนชนิจกูเุป็นย่านแหง่ความเจรญิอันดับหนงึ ของกรุงโตเกยีว
ทา่นจะไดพ้บกับหา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายของนับเป็นพัน  ๆรา้น ซงึจะมผีูค้น นับหมนืเดนิกันขวักไขว ่ถอืเป็นจดุทนัีดพบยอดนยิมอกีดว้ย
เชญิทา่นเลอืกชมสนิคา้มากมาย อาทเิชน่ เครืองใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรูปรุ่นลา่สดุ IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP
นาฬกิา เสอืผา้ รองเทา้แฟชนัทันสมัย และเครืองสําอาง เป็นตน้

ค่าํ
รบัประทานอาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั

ทพีกั
SUNSHINE PRINCE HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี27 ต.ค. 61
วดัอาซากุสะ-ออิอนนารติะ-สนามบนินารติะ-กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสงิของและสมัภาระใหเ้รยีบรอ้ย)

นําทา่นชมวดัอาซากุสะ (Asakusa Kannon) หรือชอืเดมิคอื วดัเซ็นโซจ ิ(Sensoji Temple) ทเีรียก
กันวา่วัดอาซากสุะเพราะวัดอยู่ย่านอาซากสุะของเมอืงโตเกยีว ในอดตีวัดอาซากสุะเป็นวัดทเีหลา่ โชกนุและซามูไร



มักจะมาสกัการะและขอพรจากเทพเจา้คันนอนเป็นประจํา และสงิทขีอพรไปนันก็ ประสบผลจรงิทําใหซ้ามูไร
และโชกนุจงึมคีวามเลอืมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จดุเดน่ของ วดัอาซากุสะคนันอน นันก็คอื โคมไฟขนาดยักษ์สแีดงสงู 4.5 เมตร
ทแีขวนอยู่ทบีรเิวณประต ูคามนิารมิ (ประตฟู้าฟาด) ทังสองขา้งของโคมแดงจะเป็นรูปปันของ 2 เทวบาลผูรั้กษาประต ูไดแ้ก ่ฟจูนิ (FUJIN)
เจา้แหง่สายลม อยู่ทางดา้นขวา สว่นดา้นซา้ย คอื ไรจนิ (RAIJIN) เจา้แหง่อสนีุบาต โดยม ีถนนนากามเิสะ ถนนรา้นคา้
แหลง่รวมสนิคา้ของทรีะลกึตา่ง  ๆมากมาย อาท ิพวงกญุแจ ตุก๊ตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชดุกโิมโน ร่มญปีุ่ น ฯลฯ

จากนันนําทา่นเดนิทางสูอ่อิอน พลาซา่ เมอืงนารติะ ศนูยร์วมแหง่สนิคา้ชนันํานานาชนดิ ทังกระเป๋า รองเทา้ เสอืผา้ นอกจากนียังม ีìรา้น 100 เยนî
และซปุเปอรม์ารเ์กตเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิง และ เลอืกซอืขนมและของฝากอย่างเต็มทกีอ่นเดนิทางกลับ 

เทยีง
รับประทานอาหารเทยีงแบบอสิระ (ไมร่วมคา่อาหาร) เพอืใหท้า่นไดใ้ชเ้วลาชอ้ปปิงอย่างคุม้คา่

14.30 น.
นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนินารติะ

17.25 น.
เหริฟ้าสูเ่มอืงไทย โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG 677

22.30 น.
เดนิทางถงึเมอืงไทย พรอ้มกับความประทับใจเต็มเปียม

อตัราคา่บรกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันศกุรท์ ี24 สงิหาคม 2561 เวลา 15:34 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรญ์ปีุ่ น ทาคายามา่

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป – กลบั ชันทัศนาจรตามเสน้ทางรายการทรีะบุเท่านัน

• ราคานรีวมภาษีน ้าํมนั ณ. วันท  ี20 มถินุายน 2561 และ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัภาษีน ้าํมนัขนึ หากทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ
โดยทางบรษัิท จะแจง้ใหท้ราบกอ่นการออกตวัเครอืงบนิ

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่พาหนะรบัสง่ตามรายการนําเทยีวทรีะบุเท่านัน

• คา่โรงแรมหอ้งพกั 2 ท่านตอ่หอ้งตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่อาหาร เครอืงดมืตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุเท่านัน

• คา่ขนกระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบน ้าํหนักไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (หมายเหต.ุ..อาย ุ6 เดอืน – ไมถ่งึ 1 ปี และ อาย ุ76-85 ปี
คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 500,000 บาท ...)

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอืพาสปอรต์

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืในรายการ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืและอาหารทสีงัเพมิเตมิจากรายการททีางบรษัิทฯ จัดให ้เป็นตน้

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณนี ้าํหนักเกนิกวา่สายการบนิกาํหนด คอื 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ธรรมเนยีมในการยนืใบอนญุาตสาํหรบัคนตา่งดา้วทกีลบัเขา้ประเทศ

• คา่ภาษีน ้าํมนัททีางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิ หรอืมกีารเปลยีนแปลงกะทันหนั

• ทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ซงึตอ้งจ่ายเพมิจากราคาคา่ทัวร์

เงอืนไขการชําระเงนิ

เมอืท่านทําการจองทัวรก์บัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ ขอเรยีกเกบ็มดัจําคา่ทัวรท์่านละ 10,000.-บาท (ขนึอยูก่บัช่วงเวลาทเีดนิทาง หรอืกฎของสายการบนิ)
สว่นทเีหลอืตอ้งชําระทังหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วันทําการ

เงอืนไขการยกเลกิ

***กรณุาพจิารณาเงอืนไขตา่งๆ และเงอืนไขการยกเลกิทัวรข์องบรษัิท กอ่นท่านทําการจองทัวร*์** หากท่านไดท้ําการจองทัวร ์ทางบรษัิทฯ
ถอืวา่ท่านไดร้บัทราบและยอมรบัเงอืนไขทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมเ่กบ็คา่ใชจ้่าย

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21-30 วัน หกัคา่มดัจํา

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-20 วันหกัคา่ใชจ้่าย 50 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน หกัคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-7 วันหกัคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวร์

• ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีหกัคา่ใชจ้่าย 100%



ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงโรงแรมทพัีก

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงสมัภาระ และคา่พนักงานยกกระเป๋า (Porter)

*** ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆ กต็าม
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด***

ขอ้มลูเพมิเตมิ เรอืงตวัเครอืงบนิ
ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิ
และบรษัิททัวรเ์รยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ (กรณตีวั REFUND ได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน

เนอืงจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) และหอ้งคู ่(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3
ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั กรณมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมาก และหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 20 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class Passenger)
การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้(ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• กรณทีตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระสว่นของคา่ใชจ้่ายทสีมัภาระน ้าํหนักเกนิ (ท่านตอ้งชําระในสว่นทโีดนเรยีกเกบ็เพมิ)

• ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร

หมายเหต.ุ. (สําคญัมาก ผูโ้ดยสารทเีดนิทางตอ้งรับทราบ และยนิยอม กอ่นการเดนิทาง)
• รายการอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั การจราจร เหตกุารณท์างการเมอืง การนัดหยดุงาน
การกอ่จลาจล อบุัตเิหต ุสภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั หรอืไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุดๆ กต็าม (ซงึเป็นเหตกุารณท์เีหนอืการควบคมุจากทางบรษัิททัวรฯ์)
โดยทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั

• หากท่านยกเลกิทัวร ์เนอืงจากเหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทังๆ ทสีายการบนิ
หรอืในสว่นของการบรกิารทางประเทศทที่านเดนิทางท่องเทยีว ยังคงใหบ้รกิารอยูเ่ป็นปกต ิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน

• หากสถานทที่องเทยีวใดทไีมส่ามารถเขา้ชมไดไ้มว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ใชจ้่าย
เนอืงจากทางบรษัิทไดท้ําการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้่ายไปแลว้

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบ และ ขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน ในกรณดีงันี

** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนอืงจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง
หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามททีางกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง ** กรณทีสีถานทูตงดออกวซีา่
อนัสบืเนอืงมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง ** กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื
คนตา่งดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย (ซงึทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น หากเกดิเหตกุารณด์งักลา่ว)
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