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เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า | เข่ือนคโุรเบะ | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ชมชิบะซากรุะ (พิง้ค์มอส)  

เทศกาลแสงส ีNabana no Sato Winter Illumination | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | วดัคินคะคจิุ | ภเูขาไฟฟูจิ 
 วดัอาซากสุะ | ช้อปปิง้ชินจูก ุ| แช่น า้แร่ธรรมชาติ  

 

 

  

OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน 

เดินทาง เมษายน 2563  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 56,900.- 

 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) (TG622 23.59-07.30) 
วนัท่ี 2.  โอซาก้า (สนามบนิคนัไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชูิมอิินาริ – วดัคนิคะคจุิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสี  

Nabana no Sato Winter Illumination 

วนัท่ี 3.  หมูบ้่านชิราคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ท่ีวา่การอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) – ถนนสายซนัมาจิ ซูจิ – เมืองโทยามา่ 

วนัท่ี 4.  เมืองโทยามา่ – เส้นทางสายอลัไพน์ทาเทยาม่า – เข่ือนคโุรเบะ – เมืองมตัสโึมโต้ – แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

วนัท่ี 5.  ชมชิบะซากรุะ (พิง้ค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภเูขาไฟฟจูิ ชัน้ 5 – เมืองโตเกียว – ช้อปปิง้ชินจกู ุ
วนัท่ี 6.  วดัอาซากสุะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบนินาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ) (TG677 17.25-21.55) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) 
(TG622 23.59-07.30) 

20.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG622 
(สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – วัดคินคะคุจิ –  
นาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination 

07.30 น. เดนิทางถึง สนามบนิคันไซ ประเทศญ่ีปุ่ น (เวลาท้องถิ่นเร็วกวา่เวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศลุกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่ นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นท่ีพ านกัของจกัรพรรดญ่ีิปุ่ น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบนันีก้็เป็นเมืองท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั 7 ของประเทศ รวมทัง้มีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซึ่งสภาพบ้านเมืองยงัคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพอดีตซะ
เป็นสว่นมาก ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) หรือ ศาลเจ้าจิง้จอกเป็นศาลเจ้าชินโต (Shinto) ท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่ง
ของเมืองเกียวโต มีช่ือเสียงโดง่ดงัจาก ประตโูทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตสีูแดงท่ีเรียงตวักันข้างหลงัศาลเจ้าจ านวนหลาย
หม่ืนต้นจนเป็นทางเดนิได้ทัว่ทัง้ภเูขาอินาริ (Mt. Inari) ท่ีผู้คนเช่ือกนัว่าเป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ โดย เทพอินาริ (หรือ พระแม่โพสพ 
ตามความเช่ือของไทย) จะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมี
จิง้จอกเป็นสตัว์คูก่าย (บ้างก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจิง้จอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปัน้จิง้จอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้า
แห่งนีมี้ความเก่าแก่มากถกูสร้างขึน้ตัง้แตก่่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพนั
ปีมาแล้ว อีกทัง้ท่ีแห่งนีย้งัได้เป็นสว่นหนึ่งของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เร่ือง MEMOIRS OF GEISHA อีกด้วย 

 

 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวดัเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวดัท่ีรู้จักมากท่ีสดุวดัหนึ่งในประเทศ
ญ่ีปุ่ น สร้างเม่ือปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลบัพลาหลงันีเ้คยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุท่ีบวชอยู่ในวดั ซึ่ง
ศาลาสีทองท่ีเห็นในปัจจบุนัเพิง่ได้รับการแปะผนงัทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ท่ีผา่นมา จึงมองเห็นเหลืองอร่ามสะท้อนในสระน า้
อย่างสวยงาม วดัคินคะคจุิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมีลกัษณะเป็นพระราชวงั ชัน้ท่ีสองเป็นแบบบ้านซามไูร 
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สว่นชัน้ท่ีสามเป็นแบบวดัเซน มีต านานเก่ียวกับการ์ตนูเร่ืองอิกคิวซัง ว่าวดันีเ้คยเป็นท่ีพ านักของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ ท่ี
ชอบทายปจุฉา-วสิชันา กบัอิกควิซงัในการ์ตนูเร่ืองอิควิซงั เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จ าลองเร่ืองราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวดั
นีใ้ห้เป็นปราสาทของท่านโชกนุ ก่อนท่ีจะยกให้เป็นทรัพย์สมบตัขิองวดัโรกนุนอนจิ 

 

 
 เดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า น าท่านเข้าชม เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination นัน้เป็นธีมปาร์ค ขนาดใหญ่

ในเมืองนากาชิมา่ ซึ่งทกุปีจะมีการจดัแสดงไฟ LEDs หลายล้านดวง และบางจดุก็มีการจดัแสดงแสงสีประกอบเสียงเพลงด้วย 
โดยธีมงานสว่นใหญ่จะเก่ียวกบัธรรมชาต ิสายน า้ อโุมงค์แห่งแสง สวนดอกไม้ท่ีเนรมติขึน้จากดวงไฟเป็นต้น โดยงานแสดงไฟ
แห่งนีถื้อเป็นหนึ่งในงานเทศกาลท่ีใหญ่ท่ีสดุในญ่ีปุ่ น 

 

 
ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า ตามอัธยาศัย 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอ าเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) 
– ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – เมืองโทยาม่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ท่ียังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญ่ีปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจาก

องค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธนัวาคม 1995 โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะแตกหนักในช่วงฤดหูนาวได้ดี 
และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นีว้่า “กัสโช” และมีผู้คนจากทั่วทุกมมุโลก
หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต ่ากวา่ 680,000 คน เลยทีเดียว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองทาคายาม่า (Takayama) ชม ทาคายาม่า จินยะ (Takayama Jinya)หรือ ที่ ว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า 

(ชมด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นท่ีท างานและท่ีอยู่อาศยัของผู้ว่าราชการจังหวดัฮิดะ เป็นเวลากว่า 
176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกนุตระกลูกกุาวาในสมยัเอโดะ 

 

 
 หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่า ซันมาจิซูจิ (Sunmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมยัเอโดะกว่า 300 ปี

ก่อน ท่ียงัอนรัุกษ์และคงสภาพเดมิได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทกุท่านได้เดินเท่ียวและช่ืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
บ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกัโรงแรม TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 
เมืองโทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ –เมืองมัตสึโมโต้ 
– แช่น า้แร่ธรรมชาติ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสมัผสัใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

เจแปนแอลป์ โดยการน าท่านเดนิทางสู ่สถานีทาเทยาม่า จากนัน้น าท่านโดยสารเคเบิล้คาร์ ลอดภูเขาสู่ สถานีบีโจดัยระ 
ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. น าท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์ของเทือกเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ให้ท่านได้เก็บเก่ียวความประทบัใจตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มี
ความสงู 3,015 เมตร ซึ่งสงูเป็นอันดบัสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือคนญ่ีปุ่ น
ตัง้แตส่มยัโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทศัน์อนัสวยงามน่าประทบัใจจากยอดเขาทาเทยามา่ ซึ่งในวนัท่ีท้องฟ้าโปร่ง สามารถ

https://www.goholidaytour.com/


 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6D4N (TG) 

 

มอง เห็นได้ไกลถึงภเูขาไฟฟจูิ และให้ทกุท่านได้เดนิบนเส้นทางท่ีสองข้างทางเป็นก าแพงหมิะสูงชัน (SNOW WALL) สงูกว่า
สบิเมตร สมัผสักบัความขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอนัหนาวเย็น นบัเป็นอีกทศันียภาพท่ีตื่นตาตื่นใจ  

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 

 
 น าท่านเดนิทางผา่นอโุมงค์ท่ีลอดใต้ภเูขาทาเทยามา่ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ท่ีอยู่สงูท่ีสดุในญ่ีปุ่ น จากนัน้

น าท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า ท่ีไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนัน้น าท่านนั่งเคเบิล้คาร์ 
ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะไดระไปยงัสถานีคโุรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิล้คาร์แห่งเดียวในญ่ีปุ่ นท่ี
ลอดภเูขาตัง้แตต้่นจนสดุเส้นทาง ทัง้นีเ้พ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดหูนาว จากนัน้ชม เข่ือนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเข่ือน
ยกัษ์กัน้น า้ท่ีใหญ่มหึมาท่ีสดุของประเทศญ่ีปุ่ น จะมีสายรุ้งพาดผา่นตลอดปี ท่ีโอบล้อมด้วยภเูขานับร้อยลกูและชมทัศนียภาพ
ของวงล้อมเขาหิมะ มีความสงูถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตัง้แต่เร่ิมบุกเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 
45 ปี เฉพาะตวัเข่ือนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี โดยจะใช้เวลาเดนิเท้าเพ่ือข้ามเข่ือน 800 เมตร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั SUWA LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า  

ผอ่นคลายกบัการแช่น า้จากแร่ธรรมชาตสิไตล์ญ่ีปุ่ น 

วันที่ 5 
ชมชิบะซากุระ (พิง้ค์มอส-ตามสภาพอากาศ) – ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 – เมืองโตเกียว 
– ช้อปป้ิงชินจูกุ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมดอกชบิะซากุระหรือดอกพิง้ค์มอส (ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ) มีต้นก าเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวนัออกเฉียง 

เหนือ ดอกไม้ชนิดนีมี้หลายพนัธุ์ ทัง้สีชมพแูละสีขาว ดอกจะบานท่ีพืน้ดิน ญ่ีปุ่ นน ามาปลกูตามรัว้บ้าน หรือตามท่ีลาดเอียง 
ดจุดงัพรมผืนยกัษ์ ในช่วงฤดใูบไม้ผลดิอกไม้จะบานและหน้าตาดคูล้ายกบัดอกซากรุะ 
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 ภูเขาไฟฟูจิ (Mt.Fuji) ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญ่ีปุ่ นด้วยความสงู  3,776 เมตร จากระดบัน า้ทะเล น าท่านขึน้ชมความ

งามกนัแบบใกล้ชิดยงับริเวณ “ชัน้ 5” ของภเูขาไฟฟจูิ (ขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพ่ือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟท่ี 
สามารถมองเห็นทะเลสาบทัง้ห้ากระจายอยู่โดยรอบ ให้ท่านได้สมัผสัอากาศอันบริสทุธ์ิบนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพท่ีระลึกกับ
ภเูขาไฟท่ีได้ช่ือวา่มีสดัสว่นสวยงามท่ีสดุในโลก ซึ่งเป็นภเูขาไฟท่ียงัดบัไมส่นิท และมีความสงูท่ีสดุในประเทศญ่ีปุ่ น 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ ภูเขาไฟฟูจไิม่สามารถขึน้ได้เน่ืองจากสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนโปรแกรม
ทวัร์เป็น Fuji Visitor Center ซึ่งท่านสามารถศกึษาความเป็นมาของภูเขาไฟฟูจิและเลือกซือ้ของท่ีระลึกเก่ียวกับภูเขาไฟฟูจิ
ได้ และยงัเป็นจดุถ่ายรูปกบัภเูขาไฟฟจูิได้สวยงามในช่วงฤดหูนาว 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองโตเกียว (Tokyo) น าท่านช้อปปิง้ท่ี ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งบนัเทิงและแหล่งช้อปปิง้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง
หลวงโตเกียว เป็นศนูย์รวมแฟชัน่เก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหลา่บรรดาแฟชัน่นิสต้า มีสถานีรถไฟชินจกูท่ีุเป็นเหมือนศนูย์กลางของย่านนี ้
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีท่ีคึกคกัท่ีสดุในญ่ีปุ่ น ในแต่ละวนัมีผู้คนจ านวนมากถึง 2.5 ล้ านคนท่ีใช้บริการสถานีแห่งนี ้ทางด้าน
ตะวนัตกย่านนีท่ี้เตม็ไปด้วยตกึระฟ้าหลายอาคาร มีทัง้โรงแรมชัน้น า และในสว่นทางด้านตะวนัออกนัน้คือ คาบูกิโจ (Kabuki-
jo) เป็นย่านท่ีเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า, ร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่าง Bic Camera และย่านบนัเทิงยามราตรีท่ีมี
ร้านอาหารเยอะแยะมากมาย เช่นร้านอิซากายะ (Izakaya) 
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ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปป้ิง 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.25-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 วัดอาซากุสะ (Asakusa) หรือ วดัเซนโซจิ วดัท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงโตเกียว ขอพรจากพระพทุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองค า ท่านยัง

จะได้เก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสงูถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตทูางเข้าวดั และยังสามารถ
เลือกซือ้เคร่ืองรางของขลงัได้ภายในวดั ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซะ ถนนช้อปปิง้ท่ีมี ช่ือเสียงของวดั มีร้านขาย
ของท่ีระลกึมากมายไมว่า่จะเป็นเคร่ืองรางของขลงั ของเลน่โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมท่ีคนญ่ีปุ่ นช่ืนชอบ แม้กระทั่ง
องค์จกัรพรรดิอ์งค์ปัจจบุนัยงัเคยเสดจ็อีกด้วย 

 

 
 ช้อปปิง้ต่อท่ี อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าท่ีมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญ่ีปุ่ น มีร้านค้ าท่ีหลากหลาย

มากกว่า 150 ร้าน เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade , ร้านขายเคร่ืองกีฬา และซุปเปอร์
มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เก็บจดัการลสิต์ของฝากมาจากคนท่ีบ้านได้อย่างครบครันเตม็ท่ี 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ อิออน มอลล์ 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินาริตะ เพ่ือเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ 

17.25 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบนิท่ี TG 677 
สายการบนิมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 

21.55 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการ 

ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 

 
  

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง : OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6วัน 4คืน 
 โดยสายการบินไทย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 15 – 20 เม.ย.63 62,900.- 62,900.- 59,900.- 8,900.- 38,900.- 
วนัท่ี 17 – 22 เม.ย.63 56,900.- 56,900.- 53,900.- 8,900.- 37,900.- 
วนัท่ี 21 – 26 เม.ย.63 59,900.- 59,900.- 56,900.- 8,900.- 37,900.- 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ  

 ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักลา่ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ป

มีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทกุครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลกิารเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลกิ ก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.2 แจ้งยกเลกิ ก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลกิ น้อยกวา่ 15 วนัการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมดัจ าที่นัง่กบัสายการบินและค่ามัดจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศท่ีระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 **ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้ ไม่สนบัสนุนให้ลกูค้าเดินทางเข้าประเทศญ่ีปุ่ น
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ไทยและญ่ีปุ่ น ขึน้อยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เทา่นัน้ ลกูค้าทกุทา่นต้องผา่นการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตวัของท่านเอง ทาง
มคัคเุทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลอืใดๆได้ทัง้สิน้** 
4.6 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

 กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ท่ีนัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่อ
อพัเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
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** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่
สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ 
แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบินหการบินไทย 30 กิโล  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตาม

เงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ **ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสาย
การบินไทย มีการปรับลดน า้หนกัสมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ืองจาก 30กิโล เหลอืเพียง 20 กิโลเทา่นัน้  

6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ **  

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับ

คนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาล
ญ่ีปุ่ นประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่
สถานทูตก าหนด) 

2.  คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่า
โทรศพัท์  

3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 

4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ทา่น 

หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ทา่น 
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2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนั
เดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดั
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเท่ียวเอง 

6.  เม่ือทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะ

อากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัรา

แลกเปลีย่นของเงินสกลุเยน 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่ นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซา่เข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย ผู้ ท่ีประสงค์จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศญ่ีปุ่ นไม่
เกิน 15 วนั ไม่วา่จะด้วยวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถกูตรวจสอบ
เอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยนัวา่มีคณุสมบติัในการเข้า ประเทศญ่ีปุ่ น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนญุาตให้เข้าประเทศ – ตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารเร่ืองท่ีพกั
ทางบริษัทจะจดัเตรียมให้กบัลกูทวัร์ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญ่ีปุ่ น** 
1. ตัว๋เคร่ืองบินขาออกจากประเทศญ่ีปุ่ น  
2. สิง่ท่ียืนยนัวา่ทา่นสามารถรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น  
     (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็นต้น) 
3. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศญ่ีปุ่ น (เช่น คน รู้จกั โรงแรม 

และอ่ืนๆ) 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่ น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่ น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่ นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัมีอายกุารใช้งานเหลอือยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศญ่ีปุ่ นจะต้องไม่เป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเข้าขา่ยคณุสมบติั

เพื่อการพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพ านกัไม่เกิน 15 วนั 
 เป็นผู้ ท่ีไม่มีประวติัการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญ่ีปุ่ น หรือมิได้อยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธ

ไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าขา่ยคณุสมบติัท่ีอาจจะถกูปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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