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ความสุขแห่งการท่องเที่ยวที่ "ช่วงเวลา"  เป็นสิง่ที่ทําใหก้ารท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิง่ข้ึน   
เยือนญ่ีปุ่นด้วยความประทบัใจกบัสถานที่ที่เป่ียมด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัว ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เสร์ิฟความอร่อยด้วยอาหารท้องถิ่นหลากเมนู ปรุงแต่งด้วยความประณีต และรสชาติอนัเป็นเอกลักษณ์  

คัดสรรที่พักพร้อมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กนัและกนั” 

 

กาํหนดการเดินทาง   2-7 มิ.ย./ 9-14 มิ.ย./ 25-30 มิ.ย./2-7 ก.ค. / 14-19 ก.ค.  

29 ก.ค.– 3 ส.ค. / 7-12 ส.ค. / 10-15 ส.ค. /27 ส.ค. -1 ก.ย. 59 

วนัแรกของการเดินทาง   (1) กรุงเทพฯ – นาริตะ  
20.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย (ใกลก้บัประตู

ทางเขา้หมายเลข 2) พบกบัเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอร ์C 

22.10 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG640 

  (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง.... เวลาท้องถิ่นเรว็กว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    (2)  นาริตะ –ตลาดปลาซึกิจิ-  วดัอาซะกซุะ  -ชินจูกุ -  โตเกียว  

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ เมืองชิบะ  ประเทศญี่ปุ่น... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค

สมัภาระของทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย...  

(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  : สนามบินนาริตะ –ตลาดปลาซึกิจิ 1 ชม , ตลาดปลาซึกิจิ – วดัอาซะกซุะ 20 นาที) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ตลาดปลาซึกิจิ (มื้อนี้มอบเป็นเงินสด ท่านละ 3,000 เยน ) ให้ท่านได้เลือกรับประทานชูชิรสชาติ

ดเีย่ียม **ร้านซชูิภายในตลาดจะเป็นร้านเลก็ๆ ไม่สามารถจองได้ ทุกท่านสามารถสอบถามเพ่ิมเตมิจากมคัคุเทศกผู้์

ชาํนาญ 

ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market) ตลาดค้าส่งสนิค้าทางทะเล

ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทุกเช้าจะมีเหล่าพ่อค้านําสินค้ามา

ขายที่ ตลาดแห่งนี้  โดยเฉพาะปลาชนิดต่างๆ ที่ จับมาไ ด้ 

นอกจากนี้ ยังขายของสดต่าง ทั้งผลไม้ และสินค้าอบแห้ง ตลาด

ปลาซึกิจิ ยังเป็นแหล่งรวมร้านขาย ซูชิ ซาชิมิ ช่ือดังอีกมากมาย 

อาท ิSushi Zanmai , Sushi Dai , Sushi Say Honten เป็นต้น ให้

ท่านได้ลองเลือกรับประทานซูชิ จากร้านดังๆ เหล่านี้  (สาํหรับใน

ส่วนของการเข้าชมการประมูลปลา ปัจจุบันไม่อนุญาตให้เข้าชม

เป็นหมู่คณะ หรือกรุป๊ทวัร์)   
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จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัเซนโซจิ (Senjoji Temple) หรือที่คนไทยรู้จักกนัดีในช่ือ “วดัอาซะกุซะ คนันอน” วัด

เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึ่งในกรุงโตเกยีว วัดแห่งนี้ สร้างเสรจ็ใน ค.ศ. 645 วัดอาซะกุซะ แห่งนี้ เคยถูกทาํลายจาก

สงครามโลกคร้ังที่ 2 แต่ได้รับการสร้างขึ้นใหม่โดยยังคงรูปแบบและการวางผังแบบดั้งเดิม ตรงประตูหน้าวัด ทุกท่าน

จะได้ตื่นตากบัโคมไฟสแีดงขนาดใหญ่แขวนเด่นคอยต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน... นาํท่านขอพรจากพระโพธสิตัย์ 

อวโลกเิตศวร เพ่ือความเป็นสริิมงคล... จากนั้นอสิระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้ อสนิค้าพ้ืนเมือง ของที่

ระลึก หรือจะเลือกชิมขนมสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยๆ บน ถนนนากามิเสะ ที่ตั้งอยู่ระหว่างประตูคามินาริมอน และ ประตูโฮ

โซมอน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู เซต็เมนูข้าวหน้าเทม็ปุระ เมนูที่ขึ้นชื่อของย่านอาซากุซะ ที่ 

  บริเวณรอบๆ วัดจะเตม็ไปด้วยร้านข้าวหน้าเทม็ปุระมากมายหลายร้าน ตั้งแต่ร้านเลก็ๆ จนร้านที่มอีายุกว่าร้อยปี  

(ระยะทางบา่ย โดยประมาณ  : วดัอาซะกซุะ- ชินจุกุ 30 นาที. ) 

จากนั้นสู่ย่านช้อปป้ิงสินค้าชื่อดัง "ชินจูกุ" ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่ง

อย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยม

ทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สนิค้าภายใน

ร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเคร่ืองสาํอางกิ๊ฟชอ็ป ขนม 

และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้ อเป็นของฝากของขวัญกลับ

บ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อสิระให้ท่านเพลิดเพลินกบัการจับจ่าย

เลือกซื้อสนิค้าตามอธัยาศัย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู บาร์บีคิวสไตล์

ญี่ปุ่น ให้ ท่านเลือกสรรอย่างเตม็ที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน เนื้อสนันอก เนื้อไก่ ขาปูทาราบะ ปลาหมกึ หอยเชลล์ และผัก

สดนานา ชนิด ให้ท่านเลือกตามชอบเพ่ือมาย่างบนกะทะ พร้อมทั้งนํา้จิ้มสตูรพิเศษ...  

ท่ีพกั   PRINCE PARK TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    (3) ยามานาชิ – ภูเขาไฟฟูจิ -  มตัสึโมโต ้– ปราสาทมตัสึโมโต ้- นากาโน่  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ระยะทางช่วงเชา้ โดยประมาณ  : โตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ 2.30 ชม., / ภูเขาไฟฟูจิ – สวนโออิชิ พารค์ 1 ชม.)) 

นาํท่านสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ"  สญัลักษณข์องแดนอาทติย์อุทยัแห่งนี้  และยังเป็นภเูขาไฟที่มีลักษณะที่งดงามที่สดุในโลกแห่ง

หนึ่ง ที่มคีวามสงูประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมหิีมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี.... นาํท่านขึ้นสมัผสับรรยากาศและกล่ิน

อายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ ออาํนวย) อิสระให้ท่านได้

บนัทกึภาพความงามของภเูขาไฟแห่งนี้  พร้อมทั้งเลือกชมและซ้ือ “สนิค้าพ้ืนเมอืงและขนมอร่อย มากมายตามอธัยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 

ประกอบด้วยบ่อนํา้ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Lake Kawaguchiko) กบัทะเลสาบยามานาคา

โกะ(Lake Yamanakako) ซึ่งเป็นพ้ืนที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา บ่อนํา้ทั้ง 8 นี้ เป็น

**โปรแกรมที่เดินทาง  25-30 ม.ิย /2-7 ก.ค. / นาํท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร ์
(การชมเทศกาล ลาเวนเดอร์ที่ สวน OISHI PARK จะจัดขึ้นระหว่าง 17 มิ.ย. – 10 ก.ค. เท่าน้ัน ) 

จากน้ันนาํท่านชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร ์ณ OISHI PARK  ที่ขึ้นช่ือเร่ืองการชมดอกลาเวนเดอร์ 

ที่งดงามที่สดุแห่งหน่ึงของญ่ีปุ่ น คลาคลํ่าไปด้วยนักทอ่งเที่ยวที่มาชมดอกลาเวนเดอร์สม่ีวงสดบาน 

ปูเป็นพรมดอกไม้ทอดตวัไปสู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากูชิโกะ ซ่ึงมีฉากหลังเป็นภเูขาไฟฟูจิ จัดเป็นจุดที่ 

สวยงามและอลังการมากที่สดุ และไม่พลาดกบัการล้ิมลอง “ไอศกรีมลาเวนเดอร์” สม่ีวงกล่ินหอมกรุ่น 
ไว้ให้นักท่องเที่ยวซ้ือหามาลองชิมกนั โดยไอศกรีมลาเวนเดอร์น้ีซ่ึงจะนุ่มละมุน ละลายในปาก  

พร้อมสดช่ืนกบักล่ินลาเวนเดอร์ที่จะตดิจมูกทกุท่านไปเกอืบทั้งวัน...   
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นํา้จากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภเูขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทาํให้นํา้

ใสสะอาดเป็นพิเศษ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซต็เมนู อาหารญี่ปุ่น   

 (ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ  : สวนโออิชิ พารค์ / หมู่บา้นโอชิโนะ ฮคัไค – มตัสึโมโต ้2 ชม.)  

นาํท่านออกเดนิทางผ่านเส้นทางอนัแสนสวยงาม ตลอดสองฝั่งทาง ท่านจะได้สมัผสักบัความงดงามของธรรมชาต ิจนเข้า

สู่เขตเมือง มัตสโึมโต้ (Matsumoto) เมืองเก่าท่ามกลางเทอืกเขาใน

จังหวัดนากาโน่ (Nagano) เป็นแหล่งปลูกวาซาบทิี่ใหญ่ที่สดุในญี่ปุ่น 

และถอืว่าเป็นประตสูู่เจแปนแอลป์... นาํทุกท่านเข้าชม “ปราสาท 

มตัสึโมโต"้  ปราสาทที่ได้ชื่อว่างดงามที่สดุ 1 ใน 3 ของญี่ ปุ่น... 

หรือเรียกอกีชื่อว่า “ปราสาทอกีาดาํ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1590 โดย 

อชิิคาว่า คาสมุาซะ ซึ่งใช้เป็นที่พาํนักของบรรดาเจ้าเมืองมาแต่คร้ัง

อดีต และยังคงสภาพเดิมไว้ได้อย่างงดงาม ทาํให้ผู้คนนิยมมาเยือน 

และในปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดนากาโน่แสดงอยู่อย่าง

มากมาย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บริการท่านด้วยเซต็เมนูอาหารญี่ปุ่น  

ท่ีพกั :  SHOHO HOTEL หรือเทียบเท่า  

  ** คํ่าคนืนี้ ให้ท่านได้พักผ่อนกบัการแช่นํา้แร่ออนเซน เพ่ือผ่อนคลายและเพ่ือสขุภาพที่ด ี*  

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  (4)  มตัสึโมโต ้ – เจแปน แอลป์ – เขื่อนคุโรเบะ  - กระเชา้ไฟฟ้า –โทยาม่า   

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ระยะช่วงเชา้  โดยประมาณ  : มตัสึโมโต ้–สถานีโองิซาวะ 1 ชม. วนัน้ีจะใชเ้วลาบนเจแปน แอลป์ ประมาณ 7 ชม.  ) 

นาํท่านเดินทางสู่ สถานที่สดุคลาสสคิ ที่จะทาํให้ท่านประทบัใจตลอดทั้งวัน กบัการเที่ยวชม บนเส้นทาง เจแปนแอลป์ 

ของเทอืกเขาทาเทยาม่า (Tateyama) อนัเป็นที่ตั้งของ 3 ภเูขาศักดิ์สทิธิ์ของญี่ปุ่นโบราณ คือ ฟูจิยามะ ฮากุซังและทาเท

ยามะ ซึ่งถอืเป็นหลังคาของประเทศ  นาํท่านสู่สถานี โองิซาว่า นาํท่านเดินทางย้อนเส้นทางเจแปนแอลป์ ซึ่งยังคงความ

สวยงามเช่นเคย จากจุดสถานีโองิซาว่า จุดเร่ิมต้นของเส้นทาง  “เจแปนแอลป์" เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะ

ประทบัใจไม่รู้ ลืมไปกบัเทอืกเขาทาเทยาม่า นาํท่านโดยสารรถโค้ช

ไฟฟ้าปลอดมลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาเป็นทางยาวรวมถึง 6.1 

กโิลเมตร สู่สนั เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนขนาดยักษ์ที่มีความยาวของสัน

เขื่อนถงึ 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมวิวที่โอฬารตระการตาของ

เทอืกเขาแอลป์ได้และชมความแรงของนํา้ที่ปล่อยออก จากแอ่งนํา้

สีเขียวมรกตที่พวยพุ่งส่งเสียงดังสนั่นสู่เบื้ องล่าง จากนั้นนําท่าน

โดยสาร “คุโรเบะเคบิลคาร”์ รปูขั้นบนัได้อกีคร้ังเพ่ือไต่ระดบัสู่  คุ

โรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึกสร้างความตื่นตาตื่นใจย่ิงแก่

นักท่องเที่ยวทุกคน นาํท่านโดยสาร “กระเชา้ไฟฟ้าทาเทยามะ” ข้ามเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง 

ไม่มเีสาคํา้คั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเทอืกเขาทาเทยาม่า ... บริการท่านด้วย 

"เบนโตะเซต็เมนูอาหารญี่ปุ่น" 

 (เนื่องด้วยข้อจาํกัดบนเทือกเขาทาเทยาม่า ภัตตาคารอาหารบนเขาจะเสิร์ฟใน

รปูแบบของเซต็เบนโตะ เพ่ือความสะดวก) 

หลังอาหารกลางวัน นาํท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภเูขาทา

เทยาม่าที่สงูถงึ 3,015 เมตร สงูเป็นที่สองรองจากภเูขาไฟฟูจิ เดินทางต่อโดยรถ

โค้ชสายธรรมชาต ิสู่ยอดดอยมุโรโด คอื จุดชมวิวสงูสดุของเส้นทางนี้บริเวณยอด
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เขาท่านสามารถแลเหน็ทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆที่ตัดกบัขอบฟ้าสสีดตลอดทั้งวันทั้งคืน สร้างความประทบัใจให้แก่

ท่านมริู้ ลืม และ “กําแพงหิมะยุคิโนะโอทานิ”  ที่ช่วงถนนจะถูกขนาบสองข้างทางด้วยกาํแพงหิมะเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่ง

ของโลกที่หิมะทบัถมมากถงึขนาดสงู  

10 ม. (ในปีนี้กาํแพงหิมะยุคโินะโอทานิ สามารถชมได้ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 22 มิ.ย. 59) เมื่อนั่งรถผ่านเส้นทางนี้  

ท่านจะรู้สกึเหมอืนกาํลังลอดใต้ผาหิมะ เป็นทวิทศัน์สดุแสนน่าประทบัใจ จากนั้นชม นํา้ตกเมียวโจ นํา้ตกที่สงูที่สดุของ

ประเทศญี่ปุ่น ผ่านป่าสนดึกดาํบรรพ์ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี นาํท่านนั่งรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสงู บิโจไดร่า 

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่สถานีโทยาม่า ด่านสดุท้ายของเส้นทางธรรมชาต…ิ ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่เมืองโท

ยาม่า  

 

 

 

 

 

 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ตน์านาชาติ  

ท่ีพกั  TONAMI ROYAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง  (5) โทยาม่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - นาโกย่า  - ชอ้ปป้ิงย่านซากะเอะ – นาโกยา  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

(ระยะช่วงเชา้ โดยประมาณ  : โทยามา่ – หมู่บา้นชิราคาว่า 1  ชม., หมู่บา้นชิราคาว่า – ทาคายามา่  1  ชม., ) 

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่หมู่บ้านธรรมดาๆ แต่แฝงด้วยความงามและมีคุณค่าจนได้รับการประกาศจากยูเนสโก้ ให้เป็น

มรดกโลก ณ "หมู่บา้นชิราคาว่า" (Shirakawa Village) สมัผัสความงดงามของธรรมชาติที่ไม่ได้ปรุงแต่ง แต่มีเสน่ห์

ชวนให้ผู้คนจากทั่วโลก หล่ังไหลมายังหมู่บ้านแห่งนี้ ... หมู่บ้านชิราคาว่า โดดเด่นด้วยบ้านในแบบกสัโช-สึคุริ ซึ่งเป็น

แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม โครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่

ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะบ้านจะเห็นได้กแ็ต่เมืองในแถบนี้ เท่านั้น…ให้ทุกท่านได้

เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพทัศนียภาพที่แสนสวยงาม และเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึก ทั้งพวงกุญแจ ที่ห้อยโทรศัพท์ ขนม

หลากแบบ เป็นต้น…  จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่เมอืงมรดกโลกอกีแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น “ทาคายาม่า” หรือที่เรียกว่า  

ลิตเติ้ลเกยีวโต เมอืงที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้านเรือน วิถีชีวิตที่น่าสนใจและแสนมีเสน่ห์ จนกลายเป็นเมืองยอดนิยมอกี

แห่งหนึ่งของเหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เมื่อเข้าเขตเมอืงเก่า ท่านจะได้เหน็สะพานสแีดงสดุโดดเด่น  

“นะกะบาชิ” ที่เป็นสัญลักษณ์ของทาคายาม่า สู่ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้

เป็นอย่างด ีตลอดแนวสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... มื้อนี้บริการท่านด้วยเมนู “ฮิดะยากินิคุ” อร่อยกบัเนื้อฮิดะ อนัเล่ืองชื่อของ

ย่านนี้ที่จะนาํมาย่างบนกระทะร้อนในแบบฉบบัญี่ปุ่นที่หอมกรุ่นจากเคลด็ลับในการย่าง บนใบไม้ (ใบโฮบะ) บวกกบั

นํา้จิ้มรสเดด็ (หากท่านใดไม่รับประท่านเนื้อ จะเสร์ิฟเป็นเนื้อหมูแทน )  
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 (ระยะทางช่วงบ่าย โดยประมาณ  : ทาคายาม่า – นาโกย่า  2  ชม., ) 

จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมที่สาํคัญของเขตจูบุ นาํท่านเดินทางสู่ย่านช้อป

ป้ิงชื่อดงัของเมอืง ซึ่งได้แก่ย่านซากะเอะ ย่านช้อปป้ิงที่ดังและมีสนิค้าให้เลือกหลากหลายไม่แพ้ย่านชินจุกุ ของโตเกยีว 

และย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า เลยทีเดียว  อสิระให้ทุกท่านได้เลือกซ้ือสนิค้าแบรนด์ดังและ แบรนด์โลคอลของญี่ปุ่น

ตามอธัยาศัย...    

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร... บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปูยักษ์” ที่ ร้าน “Kani–Ya 

Restaurant” ร้านขาปูยักษ์ ที่มีสาขาทั่วญีปุ่นกว่า 13 สาขา โดยการตกแต่งร้านจะมี

เอกลักษณ ์ไปตามแต่ละเมอืง… มื้อนี้จะเสร์ิฟท่านด้วยสไตล์สกุี้หม้อไฟ ให้ท่านอร่อยกบั

หลากหลายเมนู ที่ทาํมาจากปูยักษ์ทั้งสิ้น อาทิ เต้าหู้ปู ซาซิมิขาปูยักษ์ และอื่นๆ อีก

มากมาย ที่จะให้ท่านได้อิ่มหนาํสาํราญกนั 

ท่ีพกั   NAGOYA KANKO HOTEL  หรือเทียบเท่า   

 
   

วนัท่ีหกของการเดินทาง  (6)  นาโกย่า  - สุวรรณภูมิ  

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  ได้เวลาอนัสมควร นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิจูบุ เซน็แทร์  

11.00 น.           ออกเดนิทางจากสนามบนิจูบุ เซน็แทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG645 

15.00 น.           เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... 

อิลิท ฮอลิเดย.์.. ดูแล กนัและกนั 
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อตัราค่าบริการ 
ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทัว่ไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 89,900.-  86,900.- 88,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   86,900.- 83,900.- 85,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 83,900.- 80,900.- 82,400.- 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 80,900.- 77,900.- 79,400.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ   15,000.- 15,000.- 15,000.- 

มีตัว๋แลว้ ลดท่านละ  19,000.- 19,000.- 19,000.- 

 

คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 869 869 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)   839 839 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 809 809 

เด็กอายตํุา่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 779 779 

พกัเดีย่ว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่านละ   150 150 

มีตัว๋แลว้ ไดร้บัคะแนน   679 679 

- โปรแกรมน้ีสามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมท่ีไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

หมายเหตุ:    

1. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และ อตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น  

2. ระยะเวลาในการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสภาพการจราจรในช่วงที่เดนิทาง  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ ไป – กลับชั้นทศันาจร ตามเส้นทางและสายการบนิที่ได้ระบุไว้ในรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าที่พัก  หอ้งละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดบัเดยีวกนั 

3. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าใช้จ่ายของมคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดนิทาง 

5. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ  4,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษมูีลค่าเพ่ิม 

3. ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 
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เงื่อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท  

 ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วัน 

 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย)  จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788) 

 ชื่อบญัชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซ่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

  ธนาคารกสิกรไทย     สาขา สุขุทวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  

  เลขท่ี  639-1-00263-9  บญัชีกระแสรายวนั 

การยกเลิก  :   

 กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทาํการ มฉิะนั้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 14 วันทาํการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัราค่าบริการ 

 กรณยีกเลิกก่อนการเดนิทาง 10 วันทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกยีจของ

คนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน

คณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพ่ือความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทั้งนี้ เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดนิทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรณุาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้น

ทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุตํ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง

ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดนิทางท่าน

อื่น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที่กาํหนด ให้แก่

ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื่น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี่ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินมดัจาํ  

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   7 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณทีี่ท่านขอเปล่ียนตวัผู้เดนิทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อตัว๋เคร่ืองบนิเท่านั้น เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบนิที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคนืตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารย่ืนวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม

เสยี รวมถงึการที่มไิด้เดนิทางเพราะเหตภัุยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที่ยวบนิ 
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13. สาํหรับท่านผู้เดนิทางที่ประสงคจ์ะซื้อตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพ่ิมเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้

เดนิทางซื้อตัว๋หรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการ

ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมสีทิธิ์ขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไม่น้อยกว่า  

7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาํเป็นหรือ

สุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหา

การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือคาํนึงถงึความปลอดภัย 

และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   

แต่ในกรณทีี่มเีหตลุ่าช้าหรือเหตอุื่นใดเกดิขึ้นระหว่างการเดนิทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดงักล่าวได้ โดยมิใช่

ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที่ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้าม ี) เช่น กระเป๋าเดนิทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ

เลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที่นั่งบนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเงื่อนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมู่คณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ที่นั่งได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะตาํแหน่งที่นั่ง

แบบหมู่คณะที่สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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