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 สัมผัสความอลังการของ “ก าแพงหิมะ” ณ เจแปนแอลป์ เทือกเขาที่ยิ่งใหญ่ดินแดนปลาดิบ 

 ต่ืนตากับหมูํบ๎านโบราณที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ทีไ่ด๎รับการยกยํองจากองค์การยูเนสโก๎ 

 เดินเลํนขมเมืองโบราณสมัยเอโดะ อดีตจวนผู้ว่า “ทาคายาม่าจินยะ” และถนนสายโบราณ “ซันโนมาชิ โดร”ิ 

 ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ สัญลักษณ์อันงดงามโดดเดํนที่สุดในโลกอีกแหํงหน่ึง 

 ชมความงามของทุํง “ดอกพ้ิงค์มอส” สชีมพูสดใสบานสวยงามตระการตา 

 นมัสการเจ๎าแมํกวนอิมทองคําภายใน “วัดอาซะกุซ่าคันนอน” ซ่ึงนับวําเป็นวดัที่มีความเกําแกํที่สุดในโตเกียว 

 ช๎อปปิ้งยํานสุดฮิต “ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / โอไดบะ” แหลํงช๎อปที่รวมสินค๎าไว๎หลากหลาย 

 ผ่อนคลายกับการแช่น้ําแร่ธรรมชาติ (ONZEN)  

 อาหารมื้อพิเศษ! บุฟเฟต์ “ปูซูไว” 1 ในปูน้ําเย็นรสชาติเยี่ยมแห่งเกาะฮอกไกโด 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 % 

 

50,900.- 
เร่ิมต๎น 
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กําหนดวันเดินทาง 

 11 - 16 พฤษภาคม 59 (6วัน3คืน)  

 

 17 - 22 พฤษภาคม 59 (6วัน3คืน) **วันวิสาขบูชา**  
 
 
 
 

วันท่ีหน่ึง            กรุงเทพฯ – สนามบินแซนแทร์ (นาโกย่า) 

21.00  พร๎อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ันระหวํางประเทศขาออก (ช้ัน 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล๎กับประตูทางเข๎าหมายเลข 2) 

   พบกับเจ๎าหน๎าที่ที่คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก ณ บริเวณหน๎าเคาน์เตอร์ C  

  *** หมายเหต ุ: เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเคร่ือง 

ดังน้ันผู้โดยสาร จําเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งน้อย 45 นาที *** 

 

วันท่ีสอง  หมู่บ้าน “ชิราคาวาโกะ” - อดีตจวนผูว้่า - ถนนสายโบราณซันโนมาชิ โดริ – ทาคายาม่า 

00.05  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบิน TG 644  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) 

08.00  ถึงสนามบินคันไซ ประเทศญ่ีปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผํานพิธีศุลกากรและตรวจคนเข๎าเมือง พร๎อมตรวจเช็คสัมภาระ 

นําทํานเดินทางสูํ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นําทํานชมหมูํบ๎านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมูํบ๎านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญ่ีปุ่น

ดั้งเดิมแท๎ๆ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกสร๎างขึ้นเพื่อตํอสูํกับสภาวะอันรุนแรงของหิมะในชํวงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ... ประเทศ

ญ่ีปุ่นก๎าวหน๎ามีความเจริญทางด๎านเทคโนโลยีและไฮเทคอยํางที่สุด แตํยังคงไว๎ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็น

เอกลักษณ์ได๎อยํางเหนียวแนํน ...  หมูํบ๎านชิราคาวาโกะได๎รับการยกยํองเป็น “มรดกโลก” จากองค์การ “ยูเนสโก้”  ให๎เป็น

มรดกโลกเมื่อปี 1995 ซึ่งยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติได๎อยํางเหมือนเดิม ลํองน้ําใสไหลเย็น เห็นตัวปลาเทราต์ แหวกวําย

สบายตายิ่งนัก ตื่นตาตื่นใจช่ืนชมกับความสวยงามของบ๎านทรงโบราณที่อยูํทํามกลางหุบเขา ซึ่งทําให๎มีทัศนียภาพ บรรยากาศ

ที่งดงามตามธรรมชาติได๎อยํางลงตัว 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) 

หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํ “เมืองทาคายาม่า” เมืองที่ถูกขนานนามวํา “Little Kyoto” ด๎วยบรรยากาศอันเกําแกํทีอาบ

ด๎วยจิตวิญญาณแหํงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามจารีตแหํงยุคสมัยเกียวโตและเอโดะพร๎อมทั้งอุดมสมบูรณ์ไปด๎วย

ธรรมชาติ โอบล๎อมด๎วยขุนเขาและวัฒนธรรมอันงดงาม ... เพื่อนําทํานเดินทางชม “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่า

แห่งเมืองทาคายาม่า” ที่ทํางานและที่อยูํอาศัยของผู๎วําราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโช

กุนตระกูลโตกุกาวํา ในสมัยเอโดะ หรือกวํา 300 ปีที่แล๎ว ... ทํานจะได๎ชมถึง “ห้องทํางาน” / “ห้องพักผ่อน” ที่แสนจะ

เรียบงํายของผู๎ปกครองในอดีต ... จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “ซันโนมาชิ โดริ” หรือเขตเมืองเกํานําทํานสัมผัสกับบรรยากาศ

                                          
              Pink Moss                    Shirakawago Village            Asakusa Temple                  Diver City Plaza 
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บ๎านเรือนในสมัยเอโดะ งานหัตถกรรมพื้นเมืองตํางๆ และร๎านค๎ามากมายที่ยังคงอนุรักษ์บรรยากาศและสถาปัตยกรรมสมัย

เกําไว๎ให๎ได๎ช่ืนชม 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (2) 

ท่ีพัก : Takayama Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

 
วันท่ีสาม  เทือกเขาทาเทยาม่า “กําแพงหิมะ” 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (3) 

นําทํานเดินทางสูํ “หุบเขาแอล์ปญ่ีปุ่น-ทาเทยาม่า” ทํานจะได๎สัมผัสกับความหลากหลายของ “บรรยากาศสดช่ืน” บน

ภูเขาและ “ยานพาหนะ”  ที่จะนําทํานมุํงหน๎าสูํ “ยอดเขาทาเทยาม่า” ... เร่ิมต๎นจาก “สถานีทาเทยาม่า” นําทํานนั่งรถ

กระเช๎าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดอีกคร้ังเพื่อมุํงหน๎าสูํ “สถานีบิโจไดระ” ... แล๎วนําทํานนั่ง “รถโค้ชสายธรรมชาติ” โดยโชเฟอร์ผู๎

ชํานาญเส๎นทาง ... ระหวํางทางทํานจะได๎ตื่นตากับ “ป่าสนดึกดําบรรพ์” ที่มีอายุมากกวํา 1,000 ปี และ “ทุ่งราบกว้าง” ที่

มีมนต์เสนํห์แตกตํางกันไปในแตํละฤดูกาล ... แล๎วผํานชมความงามของ “นํ้าตกเมียวโจ” น้ําตกที่สูงที่สุดของประเทศญ่ีปุ่น 

เพื่อเดินทางสูํ “ดอยมุโรโดะ” ลัดเลาะไปตามซอก “กําแพงหิมะ” ที่สูงกวํา 20 เมตร (ระหว่างวันท่ี 16 เมษายน- 22

มิถุนายน 2559) ... ถึงยอดดอยมุโรโดจุดชมวิวที่สูงที่สุดของเส๎นทางสายคลาสสิคนี้ อิสระให๎ทํานได๎ถํายภาพความประทับใจ

ของทะเสสาบน๎อยใหญํ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 

หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํ “สถานีไดคันโบะ” ให๎ทํานเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเทือกเขาแอลป์

ในประเทศญ่ีปุ่น ... แล๎วนําทํานเปลี่ยนบรรยากาศโดยสารกระเช๎าขนาดใหญํที่พิเศษ คือ ไมํมีเสากลางรองรับสร๎างความท๎า

ทายให๎ผู๎ที่มาเยือน  เจแปน แอลป์ได๎ตื่นเต๎นเร๎าใจสูํ “สถานีคุโรเบะไดระ” นําทํานโดยสารกระเช๎าข๎ามเหวลึกซึ่งสลิงของ

กระเช๎าจากต๎นทางถึงปลายทางเป็นระยะทางยาว 1,700 เมตร ทําให๎ได๎ฉายาวํา “กระเช้าพาโนราม่า” ... ตํอด๎วยการนั่ง 

“กระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได” เพื่อเดินทางสูํ “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนที่ใหญํที่สุดของญ่ีปุ่น มีสายร๎ุงพาดผํานตลอดปี มีความ

สูง 168 เมตร ความกว๎าง 492 เมตร ใช๎เวลาตั้งแตํเร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี ให๎ทํานเปลี่ยนอิริยาบถมาออก

กําลังด๎วยการเดินชมวิวที่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์และสัมผัสกับความแรงของน้ําที่ปลํอยออกจากแอํงน้ําสีเขียวมรกตที่

พวยพุํงสํงเสียงดังสนั่นสูํเบ้ืองลําง ... สิ้นสุดการสถานีปลายทางของเทือกเขา ALPINE ALPS สูํ “สถานีโอกิซาว่า” โดย

นําทํานนั่งรถที่ขับเคลื่อนด๎วยพลังงานไฟฟ้าไมํกํอให๎เกิดมลภาวะที่เป็นพิษลอดอุโมงค์มุํงสูํสถานีปลายทาง ... สมควรแกํเวลา

นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พักพร๎อมทั้งอาบน้ําแรํธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ทํานจะได๎พักผํอนกับการลองอาบ “โอนเซ็น” (Onsen) 

น้ําแรํในไสตล์ญ่ีปุ่นและพักผํอนอยํางเต็มอ่ิม 
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พร้อมเสิร์ฟท่านด้วยเมนูพิเศษ “บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์” ให๎ทํานได๎ลิ้มรสปูน้ําเย็นแหํง “เกาะฮอกไกโด” ซึ่งได๎รับการกลําวขาน

จากนักโภชนาการญ่ีปุ่นวําเป็นปูน้ําเย็นที่เนื้อมีรสชาติอรํอยที่สุดและมีเนื้อที่นุํมนํารับประทานให๎ทํานได๎อ่ิมอรํอย  “แบบไม่

อั้น!!!” 

ท่ีพัก : Onsen Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

^_^ หลังอาหารไมํควรพลาดประสบการณ์ “การอาบนํ้าแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ําแรํในไสตล์

ญ่ีปุ่นให๎ทํานได๎พักผํอนอยํางเต็มอ่ิม ซึ่งชาวญ่ีปุ่นเช่ือวําน้ําแรํธรรมชาตินี้มีสํวนชํวยเร่ือง โรคภัยไข๎เจ็บและผิวพรรณเปลํงปลั่ง 
 

วันท่ีส่ี  ทุ่งดอกพิงค์มอส – ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (6) 

นําทํานเดินทางสูํ “ทุ่งชิบะซากุระ” หรือที่ร๎ูจักกันในนาม “พ้ิงค์มอส” ในชํวงฤดูใบไม๎ผลิดอกไม๎จะบานและหน๎าตาดูคล๎าย

กับดอกซากุระ ... สํวนในฤดูอ่ืนจะมีใบสีเขียวแทนดูคล๎ายต๎นหญ๎า ดังนั้นจึงเรียกกันวํา “ชิบะซากุระ” ... คําวํา “ชิบะ” 

หมายถึงต๎นหญ๎า จึงแปลได๎วํา “ซากุระต๎นหญ๎า” ... นําทํานเดินชมต๎นชิบะซากุระที่มีอยูํอยูํนับแสนต๎นปลูกอยูํบริเวณรอบ

ภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข๎มขึ้นตามอายุที่

ปลูกให๎ทํานได๎สัมผัสและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) 

หลังอาหารนําทํานเดินทางสูํ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแหํงนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุด

ในโลกแหํงหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี ... นําทํานขึ้นสัมผัส

บรรยากาศและกลิ่นอายอยํางใกล๎ชิดที่ “สถานีท่ี 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีท่ีอากาศเอื้ออํานวย) อิสระ

ให๎ทํานได๎บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแหํงนี้ พร๎อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพ้ืนเมืองและขนมอร่อย” มากมายตาม

อัธยาศัย ... จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “มหานครโตเกียว” เมืองหลวงปัจจุบันของญ่ีปุ่น ที่คลาคล่ําไปด๎วยผู๎คน และ

เทคโนโลยีล้ํายุคมากมาย  ... และเพื่อเป็นการเอาใจเหลํานัก  “Shopaholic” ดัวยการพาตะลุยยํานช๎อปป้ิงช้ันนําของชาว

ญ่ีปุ่นที่ถือวําเป็น “แหล่งอัพเดทเทรนด์” ของชาวปลาดิบ ณ ยํานการค๎า “ชินจูกุ” หรือ “ศูนย์กลางท่ีสองแห่งนคร”  ยําน

ความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญทํานเลือก “ชมและซ้ือ” สินค๎ามากมาย อาทิเชํน เคร่ืองใช๎ไฟฟ้า, 

กล๎องถํายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ๎า และเคร่ืองสําอาง เป็น

ต๎น 

*** เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาได๎อยํางคุ๎มคําอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยจากร๎านค๎าตํางๆ ใน

ยํานชินจูกุ *** 

ท่ีพัก : Omori Tokyu Rei Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 
 

วันท่ีห้า  พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – หอคอยโตเกียวสกายทรี (แวะถ่ายรูป) - ช้อปป้ิงย่านฮาราจูกุ –  

   โอไดบะ – ฮาเนดะ  

เช๎า  รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม (8) 

(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพ่ือเตรียมเดินทางไปสนามบิน) 

นําทํานเดินทางสูํ “พระราชวังอิมพีเรียล” สร๎างขึ้นเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ผู๎ทรงนําการปฏิรูปการ

เปลี่ยนแปลงและความเจริญมาสูํญ่ีปุ่น ... พระราชวังนี้มีพื้นที่รวม 990,000 ตารางกิโลเมตร ใช๎เวลาสร๎างนานถึง 5 ปี 

ปัจจุบันเป็นที่ประทับของจักรพรรดิ อากิฮิโตะ และบริเวณรายรอบวังแหํงนี้ มีผู๎คนบริจาคต๎นไม๎เพื่อปลูกในพระราชวังจํานวน
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สองแสนกวําต๎นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ... นําทํานชม “สะพานนิจูบาชิ” สะพานที่ข๎ามไปสูํพระราชวังอิมพิเรียล โดยทั่ว

แล๎วไมํเปิดให๎ใช๎ข๎าม ยกเว๎นเฉพาะชํวงขึ้นปีใหมํและวันประสูติขององค์จักพรรดิ์เทํานั้น ... จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ “วัดอา

ซะกุซ่าคันนอน” วัดเกําแกํที่สุดในโตเกียว ... เชิญทํานกราบนมัสการขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธ์ิ มี

ขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร๎อมถํายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์”  ที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก สูง 4.5 

เมตร หากมีเวลา เชิญทํานเลือกชมและเชําเคร่ืองรางของขลังอันศักดิ์สิทธ์ิของวัดแหํงนี้ ... หรือจะเลือก เดินที่ “ถนนนาคามิ

เซะ” ทํานจะได๎ชมและซื้อสินค๎าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค๎าพื้นเมือง  “Made In Japan” แท๎ๆ รวมทั้งข๎าวของ

เคร่ืองใช๎คุณภาพดี มากมาย อาทิ รํม, หมวก, รองเท๎า, กระเป๋า, เสื้อผ๎า เป็นต๎น หรือจะเลือกชิมขนมอรํอยสไตล์ญ่ีปุ่นตาม

อัธยาศัย ... และนําทุกทํานเดินถํายรูปคูํกับแลนด์มาร์กแหํงใหมํของกรุงโตเกียว ณ ริมแมํน้ําสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกายท

รี” (Tokyo Sky tree) หอสํงสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดให๎บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 
โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทําลายสถิติความสูงของหอกวางตุ๎ง ในมณฑลกวํางโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และ

หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร ... ทิวทัศน์ของ “หอคอยโตเกียวสกายทรี” ที่บรรจุ

เทคโนโลยีแนวหน๎าสุดสามารถมองเห็นได๎จากละแวกวัดอาซะกุซําที่เต็มไปด๎วยกลิ่นอายแบบเมืองเกําของเอะโดะ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) 

หลังอาหารนําทํานมุํงหน๎าสูํยําน “ฮาราจูกุ” แหลํงรวมวัยรํุนที่ทันสมัยสุดๆ ชาวปลาดิบ ... ตื่นตาตื่นใจกับ “แฟช่ัน” 

หลากหลายสไตล์ที่ทํานจะไมํเคยพบเห็นที่ไหนมากํอน ไมํวําจะเป็นเทรนด์ที่เสมือนหลุดออกมากจากในหนังสือการ์ตูนช่ือดัง 

อาทิ ซากุระ สาวน๎อยมหัศจรรย์, ลามู ทรามวัยจากตํางดาว, แมํมดน๎อยโดเรมี เป็นต๎น หรือบางที่ก็หลุดมากจากเกมส์เพลย์, 

แตํงเลียนแบบดารา-นักร๎องที่คลั่งไคล๎หรืออาจจะแตํงกายให๎ดูเหมือนมาจากนอกโลกเลยก็มี ... ให๎ทํานได๎เลือกเดินชมความ

แปลกประหลาดที่หาชมไมํได๎ในชีวิตประจําวัน ... สําหรับทํานที่ช่ืนชอบการช๎อปป้ิงสามารถเดินเลือกชมและซื้อสินค๎ามากมาย

ที่มีทั้ง “แบรนด์เนมช่ือดัง” หรือ “แฮนด์เมด” ที่ทํานจะได๎เป็นเจ๎าของเพียงผู๎เดียวในโลกที่ “ถนนเทคาชิตะ”  ซึ่งคราครํ่า

ไปด๎วยผู๎คนมากมายและสินค๎าหลายหลายแบบให๎ทํานได๎เลือกสรรกันตามอัธยาศัย ... กํอนเดินทางกลับนําทํานเดินทางสูํยําน 

“โอไดบะ” แผํนดินแหํงใหมํที่เกิดจากการถํมทะเลด๎วยขยะ ... แหลํงรวมเทคโนโลยีล้ํายุคและทันสมัย ...  รวมแหลํงช๎อป

ป้ิงและบันเทิงขนาดใหญํ  อาทิ ชิงช๎าสวรรค์ใหญํที่สุดของโลก ... ทํานสามารถลองสัมผัสบรรยากาศของอําวโตเกียวที่มี 

“สะพานเรนโบว์” (Rainbow Bridge) พาดผํานและมีแสงสีของกรุงโตเกียวยามค่ําคืนเป็นฉากหลัง  ... รวมทั้ง “เทพี

เสรีภาพ” เวอร์ช่ันญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยํูริมอําว (ไม่รวมค่าชิงช้าสวรรค์, ค่าเข้าชม และเคร่ืองเล่นต่างๆ) ... หรือช๎อปป้ิง 

“ห้าง Diver City Tokyo Plaza” ที่ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยวภายใต๎คอนเซ็ปท์ “Theatrical City 

Space” แหลํงช๎อปป้ิงขนาดใหญํที่มีร๎านค๎าตําง ๆ มารวมตัวกันถึง 154 ร๎าน อาทิ Uni Qlo, Zara, H&M, Coach, 

Lacoste, Forever 21, Diesel ฯลฯ ... สิ่งที่ไมํควรพลาดคือการถํายรูปคูํกับเจ๎าหุํนยนต์ GUNDAM RG1/1 

RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ซ่ึงขนาดเทํากับของจริงด๎วยอัตราสํวน 1:1 มีความสูงถึง 18 เมตร 

***เพื่อให๎ทํานได๎ใช๎เวลาได๎อยํางคุ๎มคําอาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให๎ทํานได๎เลือกชิมร๎านอรํอยจาก

ร๎านค๎าตํางๆ*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ “สนามบินฮาเนดะ”  
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วันท่ีหก  สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

00.20  เดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยเท่ียวบิน TG 661 

04.50  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจมิร๎ูลืม 

 

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
อัตราค่าบรกิาร  

วันที่ 11-16 พ.ค. 59 

ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 50,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 46,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 37,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ 17,000.- บาท 

 

วันที่ 17-22 พ.ค. 59 ***วันหยุดวิสาขบูชา*** 
ผู้ใหญ่ ท่านละ                                                                     ท่านละ 51,900.- บาท 
เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)                              ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)               ท่านละ 47,900.- บาท 

เด็กอายุต่ํากวา่ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)            ท่านละ 38,900.- บาท 

พักเดี่ยวเพ่ิม                                                                        ท่านละ 6,000.- บาท 

มีตั๋วแล้วลด                                                                         ท่านละ 18,000.- บาท 

 

***กรุณาอา่นเงื่อนไขด้านลา่งก่อนชําระมัดจําทุกครั้ง  

และรบกวนส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทาง 15 วันนะคะ*** 

 

*** ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือท่องเท่ียวหรือสํารวจเส้นทางเท่าน้ัน หากท่านถูก

เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและญ่ีปุ่นปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลท่ีอยู่นอกเหนือ

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นแก่ท่าน *** 

***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1. คําบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับช้ันทัศนาจร ตามเส๎นทางและสายการบินที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ  

2. คําที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คําอาหาร, คําเข๎าชม และคํายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได๎ระบุไว๎ในรายการ 

4. คําใช๎จํายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให๎กับทํานในตลอดการเดินทาง 

5. คําประกันอุบัติเหตุในระหวํางการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000.- บาท  

(หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คําใช๎จํายสํวนตัว  อาทิ คําอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, คําซักรีด, คําโทรศัพท์ เป็นต๎น 

2. คําภาษีหัก ณ ที่จําย และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 

3. คําทําหนังสือเดินทาง 

4. คําภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!! 

5. คําธรรมเนียมวีซําราคา 1,655 บาท (ประกาศยกเว้น ณ วันท่ี 1 ก.ค. 56) 
 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน  สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท    

 ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
 

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์  

1. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคําใช๎จํายเบ้ืองต๎น 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 25-30 วัน ขอเก็บเงินมัดจากทั้งหมด 

4. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-25 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 50% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

5. ยกเลิกกํอนการเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ขอเก็บคําใช๎จําย 100% ของราคาคําทัวร์ทั้งหมด 

6. ยกเว๎นกรุ๏ปที่ออกเดินทางชํวงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและ

คํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไมมํีการคืนเงินมัดจํา หรือ คําทัวร์ทั้งหมด ไมํวํายกเลิกด๎วย

กรณีใดๆ 

7. กรณีที่ทํานมีความประสงค์จะยื่นวีซาํและฟังผลวีซําหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได๎ดาเนินการออกตั๋ว เคร่ืองบินแล๎ว ถ๎าวีซําไมํผําน ทาง

บริษัทฯ ขอเรียกเก็บคําตั๋วเคร่ืองบิน 100% (ประมาณ 25,000 บาท แตํจะขึ้นอยูํกับราคาตั๋วเคร่ืองบินในแตํละกรุ๏ป)  

8. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการเดินทาง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมํคนืคําทัวร์ไมวํํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 



 

 
 

8 

TAS_(NGO-ALPS-TYO) JAPAN ALPS & WORLD HERITAGE (PINKMOSS) 11-16, 17-22 MAY'16 6D3N 

(เริ่มต้น 50,900)   www.hijapantour.com 

 

หมายเหตุ   

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต๎องแจ๎งลํวงหน๎า รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 

เนื่องจากภัยธรรมชาติ, สภาวะอากาศ, ปัญหาการจราจรอุบัติเหตุ, การเมือง, สายการบิน, อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัญหาอ่ืนๆ โดยทาง 

บริษัทฯ จะแก๎ไขและคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทํานเป็นสําคัญที่สุด  
 

2. ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการออกนอกประเทศ / ห๎ามเข๎าประเทศญ่ีปุ่น / การนําสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไมํถูกต๎อง 

และความประพฤติสํอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน 

 

3. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติตํางๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจํา หรือคําทัวร์ ได๎ก็ตํอเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได๎ทํา

การพิจารณาคืนเงินสํวนนั้นให๎แล๎ว 
 

4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ

จากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง 
 

5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดที่นั่งบนสายการบิน หากลูกค๎าในกรุ๏ปสํงเลํมพาสปอร์ตไมํถึง 15 ทําน ทางสายการบินไทยจะไมํรับจัดที่

นั่งลํวงหน๎า (PRE CHECK IN) อาจต๎องนั่งแยกกันทั้งกรุ๏ป แตํทางบริษัทจะพยายามจัดใหส๎มาชิกแตํละบ๎านได๎นั่งด๎วยกัน โปรด

ทราบ!!! ทางสายการบินไมํรับจองที่นั่ง LONG LEG ทุกกรณี 
 

6. หากทํานที่ต๎องออกตั๋วเคร่ืองบินภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามจากเจ๎าหน๎าที่ทุกคร้ังกํอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งใหท๎ราบลํวงหน๎า 
 

7. สําหรับการเดินทางชํวงปีใหมํ เทศกาลวันหยุดยาวไทย วันหยุดญ่ีปุ่น อาจเจอปัญหารถติด คนแนํนตามสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆ ร๎านอาหาร

คนเยอะ หรือในชํวงฤดูหนาวฟ้ามืดเร็ว รวมถึงชํวงปีใหมํร๎านค๎าจะปิดบางสํวน ร๎านอาหารปิดเร็วกวําปกติ ขอให๎ทํานทําความเข๎าใจกํอน

จองทัวร์ 
 

8. เนื่องจากโรงแรมในญี่ปุ่นห๎องพักมีขนาดคํอนข๎างเล็ก เรียนแนะนําวําให๎จองห๎องพักสําหรับ 2-3 คน / ห๎อง หากทํานจองห๎องแบบเด็กไมํ

เสริมเตียงแล๎วต๎องการเปลี่ยนภายหลังอาจไมํมีห๎องวําง สําหรับเด็กเสริมเตียงจะสะดวกกวํา 

 

9. โรงแรมในญี่ปุ่นไมํมีบริกรยกกระเป๋า ขอความรํวมมือจากทุกทํานดูแลกระเป๋าของตัวทํานเอง บางโรงแรมที่อยูํในเมือง ถนนคํอนข๎างแคบ 

รถบัสไมํสามารถจอดหน๎าโรงแรมได๎จําเป็นต๎องลากกระเป๋าไปเองจนถึงโรงแรม 
 

10. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือมากกวํา 6 เดือน 
 

11.  เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด 

 

...โปรดอ่านข้อความให้ถ่ีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้งเพื่อประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง... 
 


