
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

     ภาพประทบัใจ “ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ” ทศันียภาพพาโนราม่าสดุโรแมนติกที่มีเทือกเขาแอลป์เป็นฉากหลงั 

     ชมอโุมงค์เสาโทริอิ “ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” เสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ 

     ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สญัลกัษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น 

     ชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว” ในธีมต่างๆหลากหลายโซน จดัแสดงไฟที่ยิ่งใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

     สมัผสักลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนรัุกษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 

     ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหบุเขาท่ีอดุมสมบรูณ์ 

     เปลี่ยนอิริยาบถ “ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว” ชมความงดงามของต้นไม้ หน้าผา และสะพานแดงอนัโด่งดงั 

     ชมซากรุะ ณ “สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ”  อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมซากรุะในประเทศญ่ีปุ่ นประมาณ 1,500 ต้น 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  14-20 เมษายน 2566 (วนัสงกรานต์) 

 
21.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประต ู7 เคาน์เตอร์ P  

                          โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

00.25 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL)  เที่ยวบินที่ JL728 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาท้องถิ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินคันไซ 
 



 

 

 
08.05 น. เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE)” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัว่า

ศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหนึ่งของเมอืงเกียวโต(Kyoto) มี

ชื่อเสียงโด่งดงัจากประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสูีแดงที่เรียงตวักนัข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลายหมื่น

ต้นจนเป็นทางเดินได้ทัว่ทัง้ภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกนัว่าเป็นภเูขาศกัสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความ

อดุมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจิง้จอกเป็นสตัว์คู่กาย(บ้างก็ว่าท่านชอบ

แปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกนั ศาลเจ้าแห่งนีม้ีความเก่าแก่มากถกู

สร้างขึน้ตัง้แต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนัปีมาแล้ว 

จากนัน้เดินทางสู ่“เมืองอาราชิยาม่า” เพื่อน าท่านชมความสวยงาม ร่มร่ืน ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมื่นต้น

ตลอดข้างทาง ณ “สวนป่าไผ่ (BAMBOO GROVES)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆท่ีตดัผ่านในกลางสวนป่าไผ่ 

สามารถเดินเลน่ให้บรรยากาศท่ีแปลกและหาได้ยาก ยิง่ถ้าช่วงไหนทีม่ีแสงอาทิตย์รอดผ่านตวัป่าไผ่ลงมายงัพืน้

ด้านลา่งก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพดัมาพร้อมกนักจ็ะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกนัไปมา 

บริเวณใกล้ๆจะเป็นร้านขายของพืน้เมอืงท่ีท ามาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใสข่อง หรือเสือ้เสือ้

สานจากไผ่ เป็นร้านดัง้เดิมของคนท้องถิ่น ร้านขายของฝาก ของที่ระลกึต่างๆ ซึง่อยู่ระหว่างสองข้างทาง  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว (TOGETSUKYO BRIDGE)” หรือนิยมเรียกวา่ “Moon Crossing 

Bridge” เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของอาราชิยาม่า ถกูสร้างขึน้ในสมยัเฮอนัและมีการบรูณะซ่อมแซมอยู่เร่ืองๆ 

วันท่ีสอง ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - เทศกาลประดับ
ไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO 



 

 

สะพานนีม้ีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลงันัน้เป็นภเูขาสงูใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น า้ท่ีทัง้สองฝ่ัง เป็น

บริเวณที่ชาวญ่ีปุ่ นชื่นชอบ และเลื่องลือวา่เป็นจดุชมวิวท่ีสวยที่สดุอีกแห่งในเกียวโต 

จากนัน้ให้ทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชม “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว (NABANA NO SATO)” ที่นี่นอกจาก

ตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไม้แล้วยามค ่าคืนของชว่งฤดหูนาวในทกุๆปียงัประดบัไฟอยา่งสวยงามในธีม

ต่างๆหลากหลายโซน ซึง่เป็นงานจดัแสดงไฟที่ยิง่ใหญ่ติดอนัดบั1ของญ่ีปุ่ น 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พักที่ HOTEL ROUTE-INN GRANTIA KOMAKI หรือเทียบเท่า 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม 
จากนัน้น าท่านสูเ่มือง “กิฟุ” เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ 
“ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว (ENAKYO 
CRUISE)” เพราะท่ีน่ีเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ มี

วันท่ีสาม  ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว - สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ – หมู่บ้านนารายจูกุ - 
 เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ - ออนเซ็น 



 

 

ความงดงามและอดุมสมบรูณ์ในเร่ืองต้นไม้ หลากหลายพนัธุ์ น้อยใหญ่หลายชนิด มีโขดหิน หน้าผา และ
สะพานแดงอนัโด่งดงั หรือที่เราเรียกกนัว่า สะพาน “เอะนะเคียวโอฮาชิ” ซึง่เป็นสะพานแดงสดโดดเด่นกลางล า
น า้ มีต้นไม้น้อยใหญ่ ซึง่ถ้าหากดภูาพวาดดงั ๆ ของศิลปินหลายคน เขาก็จะมาวาดทิวทศัน์ความงดงามที่นี่ 
ลกัษณะของเรือมีกระจกกัน้รอบรวมไปถึงบริเวณหลงัคาก็มีส่วนที่เป็นกระจก ฤดใูบไม้ผลิก็จะเต็มไปด้วยสีชมพ ู
ดอกซากรุะบานสะพร่ัง (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)  
จากนัน้น าท่านสู ่“สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ (TAKATO CASTLE RUINS PARK)” เป็นสถานที่ติด
อนัดบั 1 ใน 3 ของจดุชมดอกซากรุะในประญ่ีปุ่ น บริเวณรอบๆมีต้นซากรุะสีชมพสูายพนัธุ์โคอิกงั
(Kohigan)ประมาณ 1,500 ต้น เร่ิมปลกูในปี 1875 และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม มีการจดัเทศกาลดอก
ซากรุะเป็นประจ าทกุปีในเดือนเมษายนทัง้เดือน โดยการตกแต่งสวนให้มีบรรยากาศของเทศกาลที่คึกคกั 
นอกจากนีป้ระมาณกลางถึงปลายเดือนเมษายน ช่วงดอกซากรุะบานเต็มที่ ก็จะเปิดไฟที่ประดบัประดาไว้
ตัง้แต่ 18:00-22:00 ผู้ เข้าชมมากมายต่างพากนัมารวมตวักนัที่นี่ ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยดอกซากรุะสีชมพู
อ่อน เป็นฉากหลงัที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่ระลกึอย่างยิ่ง (ความสวยงามของดอกไม้ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ) 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองนากาโน่” เพื่อย้อนรอยสมยัเอโดะที่ “หมู่บ้านนารายจูกุ (NARAI-JUKU)” ที่ตัง้อยู่บน

ทางหลวงสายประวติัศาสตร์ยคุเอโดะ อาคารไม้โบราณต่างๆ ท าให้ที่นี่มีเสน่ห์มากมายอย่างเหลือเชื่อราวกบั

เราได้ย้อนประวติัศาสตร์กลบัไปกว่าพนัปี แล้วยงัมีแกลเลอรีงานฝีมือมากมายที่จ าหน่ายผลิตภณัฑ์งาน

แกะสลกัไม้ในท้องถิ่น ที่ท าด้วยความปราณีตจากภมูิปัญญาที่สืบทอดต่อกนัมาให้ท่านได้ชมซือ้เป็นของฝากได้

อีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“เมืองมัตสึโมโต้” เพื่อน าท่านชม “ปราสาทมัตสึโมโต้ (MATSUMOTO 

CASTLE)” (ชมด้านนอกไม่รวมค่าเข้าตวัปราสาท) สญัลกัษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มี

ความสวยงามที่สดุของญ่ีปุ่ น ที่สามารถรอดพ้นการถกูท าลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบนั ตวั

ปราสาทมีผนงั ที่ทาด้วยสีด าสนิทท าให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาด า  



 

 

 
 พกัที ่HOTEL AMBIENT AZUMINO หรือเทียบเท่า 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
พิเศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งนี ้ท่านจะได้สมัผสักบัการอาบน า้แร่ หรือ เรียกอีกอย่างว่าออนนเซ็น เพื่อผ่อนคลาย

ความเมื่อยล้า การอาบน า้แร่ จะท าให้ เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สขุภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยงั

ช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านชม ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ (Asahi Funakawa Spring Quartet) “สวนดอกไม้

นานาชนิดพร้อมชมซากุระ” คือสวนดอกไม้ในฤดใูบไม้ผลิ ซึง่เปิดให้นกัท่องเที่ยวเข้าชมดอกไม้นานาชนิด ทัง้

ดอกซากรุะริมคลอง ทิวลิป และดอกไม้อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึง่สวนดอกไม้แห่งนีต้ัง้อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

เป็นแนวเทือกเขาหิมะที่พาดยาวทางตอนเหนือ ระหว่างจงัหวดัโทยาม่า และ นากาโน่ ทศันียภาพพาโนราม่า

รวมๆแล้วสดุโรแมนติก ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทบัใจได้หลากหลายมมุกนัเลยทีเดียว 

วันท่ีสี่      ทุ่งดอกไม้เมอืง อาซาฮี ฟุนางาวะ - เมืองคานาซาว่า - ตลาดโอมิโจ -  
เขตย่านร้านน า้ชา ฮิงาชชิายะ, คาซุเอะมาชิชายะ 

 



 

 

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองคานาซาว่า” เพื่อเที่ยวชม "ตลาดโอมิโจ (OMICHO MARKET)" เป็นตลาดสดขนาด

ใหญ่และมีความเก่าแก่ ตัง้อยู่ในใจกลางเมืองคานาซาว่า จงัหวดัอิชิคาว่า ที่รวมร้านค้าไว้มากมายกว่า 100 

ร้าน ทัง้ร้านขายอาหารสด อาหารแห้ง ผกัและผลไม้ รวมถึงร้านอาหารที่ดงึดดูให้นักท่องเที่ยวมาลิม้ลองความ

สดอร่อยของอาหารทะเล จนได้รับสมญานามว่า “ครัวแห่งคานาซาว่า” และน าท่านสู ่“เขตย่านร้านน า้ชา ฮิ

งาชิชายะ เป็นย่านร้านน า้ชาที่ใหญ่ท่ีจากสามที่ในคานาซาว่า ในอดีตย่านนี ้มีเกอิชะคอยขบักล่อมเพลงและ 

เต้นร า คอยให้ความบนัเทิงแกข่นุนางผู้มัง่คัง่และพ่อค้าผู้ร ่ารวย ซึง่ได้ถกูอนรัุกษ์ไว้เป็นมรดกทางวฒันะธรรม

ของญ่ีปุ่ นจนถึงปัจจบุนั สถาปัตยกรรมของย่านนี ้สิ่งปลกูสร้างเป็นงานไม้แบบญ่ีปุ่ นดัง่เดิม ซึง่ท่ีน่ีมร้ีานค้า

มากมาย ไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่ ร้านขนม โรงสาเก ร้านขายของฝาก และ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ทองค าเปลว ซึง่เป็น

ของขึน้ชื่อทีม่ชีื่อเสียงที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศญ่ีปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นไอศครีม, ขนม, ของใช้ และ อื่นๆ ให้ท่านได้

เพลิดเพลินตามอธัยาศยั และน าท่านเดินทางสูย่่านร้านน า้ชา คาซุเอะมาชิชายะ เป็นย่านที่เล็กกว่า และ 

เงียบสงบกว่าย่านฮิกาชชิายะ มร้ีานค้าตามตรอกซอกซอยล็กเป็นบ้านไม้แบบญ่ีปุ่ นโบราณ ท่ีน่ีมีต้นซากุระเรียง

รายอยู่เรียบแม่น า้อาซาโนะ เมื่อยามซากุระบานท าให้บรรยากาศสดุแสนจะโรแมนติก เป็นสถานที่สร้างแรง



 

 

บรรดาลใจ ให้กบั นกัเขียน และ ศิลปิน หลากหลายท่านมากมายในญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้สมัผสับรรกาศอนัสวยงาม

ได้จากสะพานนากะ ซึง่ตัง้อยู่ใจกลองของย่านนี ้

  
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 พกัที ่HOTEL ROUTE INN KANAZAWA หรือเทียบเท่า 
 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ไร่สตรอเบอร์ร่ี” ให้ท่านได้รู้กรรมวิธีในการปลกูสตรอเบอร์ร่ีของชาวญ่ีปุ่ นที่มี
ชื่อเสียง ไม่พลาดที่จะได้ลิม้ลองรสชาติความอร่อย หอมหวานกบัการเก็บสตอเบอร์ร่ีทานสดๆจากต้น 
นอกจากนีท้่านสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากสตรอเบอร์ร่ีสดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอร์ร่ี
เลื่องชื่อ, แยมสตรอเบอร์ร่ี, สตรอเบอร์ร่ีอบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่หมู่บ้านมรดก
โลก “หมู่บ้านชริาคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO)” น าท่านชมสถานที่พิเศษสดุ ซึ่งแสดงถึง ความสามารถและ
พยายามของชนชาติญ่ีปุ่ นโบราณ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การ ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะได้พบกบับ้านในแบบกสัโชสคึริุ ซึง่เป็นแบบญ่ีปุ่ นดัง้เดิม ชื่อนีไ้ด้มาจากค าว่า กสัโช ซึง่แปลว่าพนมมือ 
ตามรูปแบบของบ้านที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากนั ตวับ้านมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึง่โครงสร้างของบ้านสร้างขึน้โดยไม่ใช้ตะปแูม้แต่ตวัเดียว แต่
ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดหูนาวได้ดี ให้อิสระท่านเดินชมความ

วันท่ีห้า     ไร่สตรอเบอร์ร่ี - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมอืงทาคายาม่า - ท่ีท าการทาคายาม่าจนิยะ+
ย่านซันมาชิซูจ ิ-  เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 



 

 

สวยงามของหมู่บ้านแห่งนีต้ามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  

 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านสู ่“เมืองทาคายาม่า” เพื่อชม “ที่ท าการทาคายาม่าจินยะ (TAKAYAMA JINYA)” หรือ จวน

ผู้วา่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไมร่วมค่าเข้าชมด้านใน) เป็นทัง้ที่ท างาน และที่อยู่อาศยัของผู้ว่าราชการ

จงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูโตกกุาว่า ในสมยัเอโดะ หรือกว่า 300 ปี

ท่ีแล้ว ให้ท่านเลือกชมและซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ ิ(SANMACHISUJI)” ซึง่เต็มไปด้วย

บ้านเรือน และร้านค้าน่ารักๆ ที่ยงัคงอนรัุกษ์รูปแบบของบ้านโบราณ และกลิ่นไอในสมยัเอโดะกว่า 300 ปีก่อน 

ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอนัน่าประทบัใจจากนัน้เดินทางสู ่“เมืองนาโกย่าต่อสู่ “ย่านซาคาเอะ (SAKAE)” 

ย่านช้อปปิง้และแหลง่บนัเทิงยามราตรี สินค้าแบรนด์เนมจากทกุมมุโลกเรียงรายอยู่บนถนนสายนี ้ทัง้

ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดบัให้เลือกอย่างมากมาย และยงัมีจดุชมวิวที่จะท าให้เห็น

ถนนสายนี ้และตวัเมืองนาโกยาอย่างชดัเจน คือตึกทีวีของนาโกยา ซึง่มีลกัษณะคล้ายโตเกียวทาวเวอร์ แต่มี

อายทุี่เก่าแก่มากกว่า 

 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบฟุเฟต์ปิง้ย่าง หรือ BBQ YAKINIKU สไตล์ญ่ีปุ่ น

แบบอิ่มไม่อัน้ 

 พกัที ่KKR HOTEL NAGOYA หรือเทียบเท่า 



 

 

 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านสู ่“ตลาดคุโรมง โอซาก้า (KUROMON MARKET)” เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก
ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ของที่ขายสว่นภายในตลาดคโุรมงจะเป็นของสด โดยเฉพาะอาหารทะเล เนือ้ 
และผกัต่างๆ ร้านอาหารต่างๆภายในตลาดจึงเน้นขายอาหารทะเลกนั ทัง้แบบสดๆ เช่น ซาชมิ ิซูชิ และหอย
นางรม และแบบปรุงสกุ เชน่ ปลาไหลย่าง ปลาหมกึย่าง หอยเชลย่าง กุ้งเทมปรุะ เป็นต้น นอกจากนีก้็จะเป็น
พวกผลไม้ต่างๆตามฤดกูาลของญ่ีปุ่ นที่ควรค่าแก่การลองเป็นอย่างมาก แล้วน าท่านช้อปปิง้ “ชินไซบาชิ 
(SHINSAIBASHI)” ย่านช้อปปิง้ชื่อดงัของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้ไร้ชีดจ ากดับนถนนความ
ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึง่มีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกนัตลอดสองข้างทาง กบัสนิค้ามากมาย ทัง้
เสือ้ผ้าเก๋ๆ  กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชัน่สวยๆ เคร่ืองส าอาง และสินค้า IT ทัง้หลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 
มีให้เลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี ้

 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู ่“ย่านริงกุทาวน์” เพื่ออิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สง่ท้ายใน “ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท 
(RINKU PREMIUM OUTLETS)” แหลง่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิดในราคาพิเศษกว่า 120 
ร้าน เช่น Coach ,Armani Factory Store, Bally, Gap, Nautica, Tag Heuer, Hugo Boss, Lacoste, Edwin, 
Salvatore Ferragamo, Nike, G-Shock, Timberland, Diesel, Adidas, Citizen, Morgan, Ecco, Tommy 
Hilfiger, Reebok, ONITSUKA tiger และอื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านเดินเลือกซือ้สินค้าคณุภาพสงู จากนัน้น า
ทกุท่านเดินทางสู ่“อิออนพลาซ่า (AEON MALL)” ศนูย์รวมแห่งสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นขนมญ่ีปุ่ น 
ผลไม้ และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านเลือกซือ้สินค้าและของฝากได้ตามอธัยาศยั 

วันท่ีหก     ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า 



 

 

 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

สมควรแกเ่วลาเดินทางสู ่“สนามบินคันไซ” เพื่อเดินทางกลบั 
 

 
00.55 น.   เหินฟ้าสูเ่มืองไทย โดยสายการเจแปนแอร์ไลน์ Japan Airline (JL)  เที่ยวบินที่ JL727 

04.40 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเป่ียม 

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นต้น อีกทัง้โรงแรมต่างๆที่ระบใุนรายการนีอ้าจมีการปรับย่าน และสถานท่ีตัง้ ได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้นีย้งัคงไว้ซึง่ระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหว่างการน าเทีย่วเป็นส าคญั 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

อัตราค่าบริการเดินทาง : 14-20 เมษายน 2566 (วันสงกรานต์) 

ส าหรับคณะเดินทาง  15  ท่านขึน้ไป**สามารถยกเหมากรุ๊ปส่วนตัวได้เลย** 

ผู้ใหญ่ 69,900 บาท 

เด็กอาย ุ7-11ปี / มีเตียง  69,900 บาท 

เด็กอาย ุ2-6 ปี / ไม่มเีตยีง 67,900 บาท 

วันท่ีเจ็ด    สนามบินคันไซ - กรุงเทพ 



 

 

พกัเดีย่วจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 8,000 บาท 

ไมใ่ช้ตัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทัง้เด็กและผู้ใหญ่) สอบถาม 
เด็กทารก อายุต ่ากว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เชค็ราคาตั๋วก่อนท าการจองค่ะ 

 
 
 

อัตราค่าบริการนีป้ระกอบด้วย 2 ส่วน 
1.ค่าที่พักและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ไม่รวมคา่ตัว๋เคร่ืองบิน) 

2.ค่าตั๋วเคร่ืองบิน JAPAN AIRLINES 
 
อัตราค่าบริการนีร้วม 

o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบใุนโปรแกรม (ชัน้ทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค านวณ ณ วนัท่ี 17/2/2566) 

o ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบไุว้ในรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบไุว้ในรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัสขุภาพและอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต ่ากว่า 1เดือน 

วงเงินทนุชีวิตจากอบุติัเหตทุ่านละ 2,000,000 บาท ดแูลค่ารักษาพยาบาลทัง้สขุภาพและอบุติัเหต ุ1,500,000 บาท  
ประกนัสขุภาพคุ้มครองค่ารักษา COVID-19 ตามเงื่อนไขเข้าประเทศญ่ีปุ่ น 

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น า้ด่ืมที่ญ่ีปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทัง้หมด 5 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

o ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% + หกั ณ ที่จ่าย 3% 

o ค่าธรรมเนียมน า้มนัที่สายการบินเรียกเก็บ อาจรวมถึงมกีารเรียกเก็บเพิ่มเตมิในภายหลงั 
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหน้าเลม่หนงัสือเดินทาง 
o ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกั เป็นต้น 



 

 

o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจดัให้ ในรายการทวัร์ 
o ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กิโลกรัม*2ใบ ต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
o ค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกบัเจ้าหน้าที)่ 

 กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วนัก่อนเดนิทาง พร้อมหน้าพาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขบัรถ โดยประมาณ 5,000 เยน (ประมาณ 1,300 บาทไทย) หรือ เพิ่มเติมตามความพงึพอใจ 
 
เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง / ช าระเงนิ 

o กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า (ทัวร์ 35,000 บาท) 
o สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลิกการจอง 
ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว 2563 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้า 30 วนัขึน้ไป ก่อนวนัน าเที่ยวคืนเงินทัง้หมด  
(โดยหกัจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ า ของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ ) 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนวนัน าเท่ียว คืนเงิน 50 % ของค่าทวัร์ 

• ยกเลิกการเดินทางลว่งหน้าน้อยกว่า 15 วนั ก่อนขอสงวนสิทธ์คืนเงนิในทุกกรณี 
(ส าคัญมาก!!! หากว่าสายการบินใดๆ ก าหนดให้บริษัทจะต้องช าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 100% ก่อนการเดนิทางไม่น้อย
กว่า15วัน ในส่วนของการช าระค่าตั๋วเคร่ืองบินดังกล่าวจะไม่สามารถคนืเงินให้กับผู้ เดินทางได้) 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทวัร์มีผู้ เดินทางต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทาง
ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดินทาง(อาจเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึงจ านวนท่ีระบ)ุ 

o กรณีท่านมีการเดินทางด้วยตั๋วเคร่ืองบนิภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเอง ต้องรบกวนแจ้ง
ให้กบัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจ้งเร่ืองไว้ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เคร่ืองบิน
ดงักลา่วได้ 

o กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทบัตราใดๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง ลงในหนงัสือเดนิทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน 
หรือต ารวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนัน้ๆ ปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซึง่ยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้  
o ในระหว่างการท่องเที่ยวนี ้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้  



 

 

o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ช าระให้กบับริษัทฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง
แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมีเหตอุนัใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบไุว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้  

o หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุลซึง่
อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินบางสว่นหรือทัง้หมด  

o หากท่านถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหน้าที่
ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เช่น การยกเลิกหรือลา่ช้าของสายการบนิ
, อบุติัเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานท่ีต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ  

o บริษัทฯ จะท าหน้าที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสง่เมื่อเกิดการสญูหายของ 
สมัภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหายดงักลา่ว  

o บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทัง้นีท้างบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สงูสดุของลกูค้าสว่นมากเป็นส าคญั 

o เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ แล้ว 
 


