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กาํหนดการเดินทาง:  6-11 กุมภาพนัธ์ 2558      
1. กรุงเทพฯ  
2. โคมตัสึ –หนา้ผาจินโบ- EIHEIJI Temple-พระใหญ่ Echizen Daibutsu 

แช่นํ้าแร่ออนเซน 
3. สวนผลไมต้ามฤดูกาลKaga Fruit Land Straberry –เมืองคานาซาวา่ 

ชมตลาดปลาโอมิโจ Omicho Fish Market-สวนญ่ีปุ่ นเคนโระคุเอน็ 
4. Little เกียวโต –ทาคายาม่า-จวนท่านผูว้่า-พิพิธภณัฑร์ถมา้- 

สมัผสัเขตเมืองเก่าซนัมาชิซึจิ –Ski Park ลานสกีชอ้ปป้ิงอิออน 
5. หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวาโกะ-พิพทธภรัฑไ์ดโนเสาร์-คานาซาวา่-แช่นํ้าแร่

ออนเซน 
6. โคมตัสึ-กรุงเทพ ฯ   

   
 

PROGRAM : VIP :SPECIAL  53,900 BAHT  

         KOMATSU –KANAZAWA-TAKAYAMA 

                      (  เหมาล าการบินไทย  Boeing 777 ) 

6 วนั 4 คืน  พิเศษ.... น ้าแร ่2 คืน              
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ก าหนดการเดินทาง  6-11กมุภาพันธ์  2558 

6 ก.พ. 58(1) กรุงเทพ  

23.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจา้หนา้ที่ 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

7 ก.พ. 58 (2) กรุงเทพ – โคมัตสึ - หน้าผาจินโบ-พระใหญ่ Echizen Daibutsu แช่น ้าแร่ออนเซ็น” 

01.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ ประเทศญี่ปุ่ น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8082 
08.50 น. ถึง สนามบินโคมัตสึ หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง เอกสารเขา้เมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อย... 
10.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฟกุอุิ เป็นจงัหวดัที่อยูใ่นภูมิภาคจุบุของประเทศญี่ปุ่ น เป็นเมืองที่อยูใ่นแนว

ยาวติดกบัทะเลญี่ปุ่ นและ อยูไ่ม่ไกลจากโอซากา้และเกียวโต ฟุกุอิเป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงาม
ตลอดทั้งปี….. แวะผ่านชม TOJINBO หน้าผาจินโบ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
วัดเก่าแก่ EIHEI TEMPLE ชมวัด Eihei-Ji ดูร่มร่ืนเตม็ไปดว้ยตน้ไม่ใหญ่ โดยเฉพาะตน้สน และ
เป็นวดัเก่าแก่ก่อตั้ง มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1244 หรือกวา่ 760 ปีมาแลว้ โดยท่านอาจารย ์Eiheiji Dogan เป็น
ผูก่้อตั้งขึ้นในป่า  อาคารต่างๆของวดัจึงสร้างดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่ แมใ้นอดีตจะเคยเกิดไฟไหมม้า
หลายคร้ังแลว้ แต่ก็ยงัคงอนุรักษโ์ครงสร้างที่ทาํดว้ยไมไ้ว ้ โดยส่วนของอาคารที่เก่าแก่ที่สุดและ
ยงัคงอยูต่อนน้ี ก็อายปุระมาณ 260 ปีแลว้ วดัน้ี เป็นวดัพทุธโซโตชู(Sotoshu)หรือนิกายเซ็นปัจจุบนัมี
พระจาํวดัอยู ่185 องค ์หลวงพอ่องคปั์จจุบนัช่ือ “ฟุกูยามะ ไทโฮ” อาย ุ78 ปี  สถานที่สาํคญัของวดัน้ี 
คืออารามที่ตั้งอฐิัของหลวงพอ่ตั้งแต่องคแ์รกมา    
ส่วนพื้นที่ที่สวยที่สุดของวดัน้ี คือ หอ้งโถงขนาดใหญ่ซ่ึงเม่ือ 100 ปีก่อนทางวดัไดใ้หศิ้ลปิน 
ที่มีช่ือเสียงของญี่ปุ่ น 144 คนวาดภาพววิติดไวบ้นเพดานหอ้งโถงน้ีรวมทั้งหมด 230 ภาพ ส่วนห้องที่
ใหญ่ที่สุดของวดัคือ Hutto  หรือสถานที่ทาํวตัร ซ่ึงสามารถปูเส่ือ(ญี่ปุ่ น)ไดท้ั้งหมด 240 ผนื 

บ่าย นมัสการพระใหญ่ Echizen Daibutsu  
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก Wakasa  no yado Sekumiya Hotel  
จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) นํ้ าแร่
ในสไตล์ญี่ปุ่ นให้ท่านไดพ้กัผ่อนอยา่งเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือว่านํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมีส่วนช่วยเร่ือง 
โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่ 
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8  ก.พ. 58     (3) ฟุกอุิ –คานาซาว่า  สวนผลไม้ตามฤดูกาล – ชมตลาดปลาโอมิโจ –สวนญีปุ่่ นเคนโระคุเอ็น  
                                เมืองคานาซาว่า  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 สวนผลไม้ตามฤกกูาล  KAGA FRUIT LAND ( ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) เก็บผลไม้สดๆ ตามฤดูกาล 

(สตอร์เบอร์ร่ี องุ่น หรือแอปเป้ิล) ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกชิม FRUITE  PICKING GRAP AND 
APPLE  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                         เดินทางสู่ เมืองคานาซาว่า เป็นเมืองเก่า ซ่ึงบางทีก็ถูกเรียกวา่ ลิตเต้ิลเกียวโต เป็นเมืองที่มี 
 ความเจริญไม่แพเ้มืองท่องเที่ยวเมืองอ่ืน และยงัเป็นเมืองศูนยก์ลาง ในการเช่ือมต่อการเดินทาง จึงทาํ

ใหเ้มืองน้ีมีความคึกคกั แถมยงัมีสถาปัตยกรรมสไตลโ์มเดินและแบบโบราณที่ผสมผสานกนัอยา่งลง
ตวั ที่มีใหเ้ห็นไดท้ี่เมืองน้ี 

 น าท่านเลือกซ้ือสินค้าที่ ตลาดโอมิโจอิจิบะ คือตลาดช่ือดงักลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิดใหบ้ริการ
เม่ือ 400 ปีก่อนในฐานะตลาดเชา้ ในยคุศกัดินา ตลาดแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งอาหารสาํคญัของแควน้คะ
กะ และเร่ิมเปิดใหบ้ริการแก่คนทัว่ไปในปี 1904 หลงัจากนั้น ตลาดแห่งน้ีไดรั้บความนิยมมากขึ้น
เร่ือยๆ จนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแห่งคะนะซะวะ” คลาคลํ่าไปดว้ยชาวบา้นในทอ้งถ่ินและ
นกัท่องเที่ยวอยูเ่สมอ ภายในตลาดมีร้านคา้ประมาณ 170 ร้าน จาํหน่ายอาหารทะเล ผกัสด เน้ือสตัว ์
กบัแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวติประจาํวนั ดอกไม ้และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย ตลาดโอมิโจยงัมี
ช่ือเสียงเร่ืองร้านอาหาร จากนั้นใหท้่านไดแ้วะชม สวนเคนโระคุเอ็น เป็น 1ใน 3 สวนที่งดงามที่สุด
ในประเทศญี่ปุ่ น (อีก 2 แห่งคือสวนไคระคุเอ็นในเมืองมิโตะ และสวนโคระคุเอ็นในเมืองโอะคะยะ
มะ) สวนแห่งน้ีตกแต่งในสไตล ์"ไคยริูนเซ็น" ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแต่ยคุเอโดะ  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก Kanazwa Hakuchoro  Hotel  หรือเทียบเท่า 

9  ก.พ. 58 (4) คานาซาว่า-ทาคายาม่า-ย่านเมอืง  Little เกียวโต –จวนท่านผู้ว่า  -พิพิธภัณฑ์รถม้า- 
                                สนุกกับเล่นถาดลื่นทีล่านสกSีLEDDING Ski Park –ช้อปป้ิงอิออน - เมืองกฟิุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านชมสถานที่สาํคญัเม่ือคร้ังอดีต ทีท่ าการเก่าเมืองทาคายาม่า ใชเ้ป็นทั้งที่ทาํงาน และที่อยูอ่าศยั

ของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะมาเป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนโตกุกาวา่ ใน
สมยัเอะโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้ เป็นที่ทาํการรัฐในยคุเอะโดะเพยีงแห่งเดียวที่ขา้ม 
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พน้ยคุสมยัมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดว้ยบริเวณไต่สวนพิจารณาคดี หอ้งขงันกัโทษ 
โรงครัว และ 
หอ้งพกัของเจา้หนา้ที่... นาํชมความงามของเมืองทาคายาม่า ซ่ึงยงัคงคว ามเป็นบา้นเมืองแบบญี่ปุ่ น
ดั้งเดิมอยา่งแทจ้ริงเดินชม เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือน และร้านคา้น่ารัก ๆ ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเก่ียวบรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไม่ว่าจะเป็นเหลา้สาเก 
ซุปมิโสะชิรุ ตุก๊ตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุก๊ตาตามความเช่ือของคนโบราณสมยัก่อน  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย                          นาํทุกท่านสู่ลานสกีสนุกกับการเล่นถเลื่อนสกี  (ราคาทัวร์รวมถาดสกีแต่ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี)  
 จากนั้นอิสระ ใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ หา้งสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ ห้างฯ อิออน จัสโก้ ซ้ือของฝากก่อน

กลบั อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม ้และ พเิศษกบัร้าน 100 YEN ที่สินคา้ทั้งร้านราคา 100 เยน เท่า
นั้นเอง  

  คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก  Gifu Miyako Hotel  หรือเทียบเท่า 

10  ก.พ. 58 (4)  ทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-พิพทิธภัณฑ์ไดโนเสาร์-แช่น ้าแร่ออนเซน  

เชา้            รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางเที่ยวมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาว่า ซ่ึงยงัคงอนุรักษบ์า้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ั้งเดิม 
และยงัไดรั้บเลือกจากองคก์รยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1995 บา้นในสไตล ์
กัสโช – สึคุริ ซ่ึงรูปแบบบา้นจะมีความยาว ประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของ 
บา้นสามารถรองรับหิมะที่ตกหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือ
ของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตลน้ี์วา่ “กสัโช” มีผูค้นจากทัว่ทุกมุมโลกหลัง่ไหลไปชมความงาม ณ 
ที่แห่งน้ีแต่ละปีไม่ตํ่ากวา่ 680,000 คนเลยทีเดียว ในเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ที่น่ียงัเป็น
สถานที่ที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาชมใบเมเป้ิลเปล่ียนสีอีกดว้ย จากนั้น นาํ 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   นาํท่านชม พิพธิภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งจังหวัดฟุกอุิ จงัหวดัฟุกุอิ เป็นจงัหวดัที่มีการขดุพบฟอสซิล

ไดโนเสาร์เป็นอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในเขตเมืองคสัซึยาม่า มีการขดุพบคร้ังแรกในปี 
ค.ศ. 1988 มีพื้นที่กวา้งกวา่4000 ตารางเมตรทาํใหเ้ป็นพพิธิภณัฑไ์ดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกควบคู่
กบัประเทศแคนนาดาและจีน…มีห้องจ าลองโครงสร้างไดโนเสาร์ ร้านค้าเกีย่วกับไดโนเสาร์ ศุนย์การ
เรียนรู้ เป็นอาคารภายในสวยงาม เหมอืนท่องโลกไดโนเสาร์ 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ทีพ่ัก  Awara Onsen  
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Hotel Kasuikyo จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน ้าแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” 
(ONSEN) นํ้ าแร่ในสไตลญ์ี่ปุ่ นใหท้่านไดพ้กัผอ่นอยา่งเตม็อ่ิม ซ่ึงชาวญี่ปุ่ นเช่ือวา่นํ้ าแร่ธรรมชาติน้ีมี
ส่วนช่วยเร่ือง โรคภยัไขเ้จบ็และผวิพรรณเปล่งปลัง่  

11 ก.พ. 58  (6) คานาซาว่า – สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโคมัตสึ เพือ่เดินทางกลบัสู่กรุงเทพ 
10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8083 
14.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
Program VIP เหมาล า 6 DAYS 4 NIGHTS BY TG  
ก าหนดการเดินทาง 6-11 กมุพาพันธ์ 2558  

อัตราค่าบริการ  จ านวน 34+1 หัวหน้าทัวร์  ราคา/ท่าน 

 1.ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน              ราคาท่านละ 
 2.เด็กต ่ากว่า 12 ปีพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่านกับผู้ใหญ่  
    (แบบมีเตียง) 
3.เด็กต ่ากว่า 12 ปี (แบบไม่มีเตียง )  
4. พักเดี่ยวช าระเพิม่   

53,900.- 
53,900.- 
50,900.- 

.................... 

  

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้  
     (**เน่ืองจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลาํจึงไม่สามารถสะสมไมลไ์ด)้ 
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 5. ค่านํ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละ 
     สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า 

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด

ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
             6.ธรรมเนียมการให้ทิป    ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
            ท่านละ 2,000 เยน / ทริป /ต่อ1ท่าน 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. สามารถเปลีย่นช่ือผู้เดินทาง ได้ก่อนเดินทาง 30 วัน 
2. การช าระค่าบริการ 
    2.1 กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000. – บาท  
    2.2 กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลอื 30 วันก่อนออกเดินทาง 
3. การยกเลิกและคนืค่าทวัร์ 
    3.1 กรณยีกเลิกการเดนิทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจ าท่านละ 20,000 บาท 
 3.2 กรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมใิห้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ 

ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 
***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการถูกส่งตัวกลับลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่เพียงผู้เดยีว*** 
     3.3 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   
       พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


