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เขือ่นคุโรเบะ หุบเขาคามิโคจ ิ หมู่บา้นโบราณนาราอจิุคุ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIG JAPAN ALPS (Autumn Leaves) 
ชิราคาว่า แจแปน แอลป์ คามิโคจ ิโตเกยีว 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
สมัผสัความสวยงามของประเทศญีปุ่่นในช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ี 

: ชมความสวยงามของใบไมเ้ปลีย่นสท่ีีเขือ่นคุโรเบะ แจแปนแอลป์  

: เท่ียวชมสวนเคนโรคุเอน็ สวนท่ีสวยงามท่ีสดุ 1 ใน 3 ของญีปุ่่น 

: ชมธรรมชาติอนัสวยงามท่ีคามิโคจ ิแหล่งชมใบไมเ้ปลีย่นสชีือ่ดงัอกีแห่งหนึง่ 

: พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พรอ้มแช่น า้แร่ออนเซน 

: ชอ้ปป้ิงอย่างจุใจท่ีเกาะโอไดบะ และย่านชนิจุกุ 

   

 
 

 
สะสมไมล ์50% 
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วนัทีส่องของการเดินทาง      นาโกย่า – หมู่บา้นมรดกโลก ชิราคาวะ – คานาซาว่า – สวนเคนโรคุเอ็น 

          ปราสาทคานาซาว่า – โทยาม่า 

 

วนัแรกของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – นาโกย่า 

 

 

 

 

 

21.00 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์C-D สายการบินไทย เจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

00.05 น.    ออกเดินทางสู่สนามบนินาโกย่าประเทศญ่ีปุ่น โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG644  

08.00 น. เดินทางถึง สนานบินชูบุ เซ็นแทร ์ เมืองนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่น (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและเชค็สมัภาระทุกทา่นแล้ว จากน้ันน ำท่ำน

เดินทำงสู่เมืองชิราคาว่า เมืองแห่งธรรมชำติอนับริสุทธ์ิสวยงำมไปดว้ยดอกไมน้ำนำ

ชนิดผสมผสำนวฒันธรรมอนัล ้ำค่ำกบั หมู่บา้นมรดกโลกชิราคาวะ หมูบ่ำ้นสไตล์

กสัโฉะ ทจิคุริ ท่ีใชช่ื้อเรียกสไตลน้ี์เพรำะวำ่รปูร่ำงของหลงัคำเหมือนกบัสองมือของพระ

เจำ้ซ่ึง สรำ้งแบบดั้งเดิมในสไตลญ่ี์ปุ่นแท้ๆ  ตวับำ้นจะมีควำมยำวประมำณ 18 เมตร 

ควำมกวำ้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสรำ้งของบำ้นสำมำรถรองรบัหิมะท่ีตกมำอยำ่งหนัก

DAY ITINERARY 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

1 
กรุงเทพ – นำโกยำ่ 

    

2 
นำโกยำ่ – หมู่บำ้นมรดกโลกชิรำคำวะโกะ – คำนำซำวำ่ 

สวนเคนโรคุเอ็น – ปรำสำทคำนำซำวำ่ – โทยำม่ำ 
   TOYAMA HOTEL 

“ 

3 เสน้ทำงแจแปน แอลป์ – นำกำโน่ 
   HOTEL AMBIENT 

พิเศษ อาบอ็องเซ็น 

4 
คำมิโคจิ – สะพำนคปัปะ – หมู่บำ้นโบรำณนำรำอิจุคุ 

โตเกียว – เกำะโอไดบะ 
   TOKYO HOTEL 

5 
อิสระช๊อปป้ิงตำอธัยำศยั 

 
   TOKYO HOTEL 

6 
วดัอำซำคุซะ – อิออน มออล ์– สนำมบินนำริตะ 

กรุงเทพ 

  
  

ก าหนดการเดินทาง 

58,900.- 10 – 15 ต.ค. 61  วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

19 – 24 ต.ค. 61  วนัปิยมหาราช 
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ในช่วงฤดหูนำวไดอ้ยำ่งปลอดภยัและในช่วงฤดใูบไมผ้ลิจะมีดอกไมอ้อกบำนสะพรัง่

เป็นวิวท่ีสวยงำมมำกๆ   

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองคานาซาว่า ในจังหวัดอชิิคาว่า เมืองคานาซาว่านั้นถือได้ว่าเป็น

ศูนย์กลางของเศรษฐกจิอนัรุ่งเรืองและอารยธรรมอนัล า้ค่าต้ังแต่สมัยเอโดะช่วงที่ขุนนาง

ศักดินาช้ันสงูทั้งหลายต่างให้การสนับสนุนในเร่ืองของการท างานฝีมือและวัฒนธรรม ถือ

ว่าเป็นโชคดีของคานาซาวะที่สามารถรอดพ้นจากการท าลายล้างในช่วงสงครามโลกคร้ังที่

2มาได้ ในปัจจุบันน้ีส่วนหน่ึงของเมืองเก่าน้ันยังคงสภาพดีทั้งๆที่อยู่มาต้ังแต่สมัยโบราณ 

น าทา่นเดินทางสู่ สวนเคนโรคุเอ็น สวนลัญลักษณ์ของขุนนางจากยุคเอโดะ ถูกสร้างเป็น

สวนส าหรับครอบครัวมาเอดะ ถูกสร้างขึ้นมาในปี 1676 และยังคงความสมบูรณ์แบบ

หลังจาก 180 ปี เป็นหน่ึงใน 3 สวนที่ดีของประเทศญ่ีปุ่นพร้อมกบัสวนไคระคุเอน็ใน

จังหวัดอบิาราก ิ และสวนโคระคุเอน็ในจังหวัดโอคายาม่า ช่ือของสวนแห่งน้ีมาจาก 6 

จุดเด่นที่เป็นปัจจัยหลักของสวนคือ กว้างขวาง เงียบสงบ กลอุบาย สมัยโบราณ ต้น

ก าเนิดน า้ และมุมมองที่สวยงาม ที่สวน คุณสามารถเหน็ความหลากหลายของสระน า้

เช่ือมโยงกนัด้วยสายน า้ ภเูขาที่สร้างข้ึนจากดิน และจ านวนของต้นไม้ในภมิูทศัน์ที่

สวยงาม มันเป็นที่นิยมอย่างสูง คุณสามารถเพลิดเพลินโดยไม่ค านึงถึงฤดูกาล แล้วน า

ทา่นสู่ ปราสาทคานาซาว่า ที่สร้างขึ้นในปี 1583 ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว

มาเอะดะ จนกระทั่งปี1869 พ้ืนที่น้ีมีขนาดใหญ่มากและมีจ านวนสถานที่ที่น่าสนใจ

หลายแห่งในจ านวนน้ีมีสิ่งที่โดดเด่นมากคือIshikawa-mon ซ่ึงได้รับการสงวนเกบ็รักษา

เป็นของรัฐย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเอโดะ จุดเด่นของที่น่ีคือความหลากหลายของผนังหิน

ในรูปแบบที่แตกต่างกนั และการก่อสร้างที่พบทั่วพ้ืนที่โดยรอบๆ บางคร้ังกเ็รียกว่า 

"พิพิธภัณฑก์ าแพงหิน"  มีป้ายอธบิายอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้คุณสามารถเรียนรู้

เกี่ยวกบัวิธกีารของแต่ละผนังหินที่ถูกสร้างข้ึน จนได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสู่

เมืองโทยาม่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต ์(2) 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  TOYAMA EXCEL HOTEL TOKYU (หรือเทียบเท่า)  

 

 

 

 

 

 

https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
https://www.japanhoppers.com/th/all_about_japan/temples_shrines/320/
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       เสน้ทางแจแปน แอลป์ – นากาโน่ 
 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ เร่ิมจากสถานี “โอกิซาว่า” ลอดอุโมงค์ น าทา่นน่ัง

กระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเข่ือนกั้นน า้ขนาดใหญ่ที่สดุของ

ประเทศญ่ีปุ่น ที่แห่งน้ีมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภเูขานับร้อยลูก ชม

ทศันียภาพอนัมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งน้ีมีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 

เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมบุกเบิกจนเสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อน

ใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี ให้ทา่นได้อสิระถ่ายรูปความสวยงามของฤดูใบไม้เปล่ียนสตีาม

อธัยาศัย จากน้ันน าทา่น เดินเทา้ขา้มสนัเขื่อนเป็นระยะทางถงึ 800 เมตร จากน้ันต่อ

ด้วยการน่ังรถที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกดิมลภาวะที่เป็นพิษ จอด ณ 

สถานคุีโรเบะไดระ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

ต่อจากน้ันน าทุกทา่นเดินทางโดยกระเช้าสู่สถานี ไดกนัโบะ จากสถานีไดกนัโบะ สู่

สถานมูีโรโดะ โดยการน่ังรถไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเทยามะ อกีฟากหน่ึงของภเูขา จาก

สถานีน้ี เชิญทา่นเกบ็ภาพความประทบัใจกบับรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลาย

ลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตรสูงเป็นที่ 2 รองจาก

ภเูขาไฟฟูจิ ต่อจากน้ันน าทา่นน่ังรถบัสจากสถานี สู่ที่ราบสงูทาเทยามะ สู่สถานบีโิจไดระ  

น าทา่นเดินทางต่อเพ่ือชม หุบเขาแอลป์ญีปุ่่นทาเทะยาม่า บรรยากาศธรรมชาติ อากาศ

ที่หนาวเยน็ซ่ึงในขณะเดียวกันในบริเวณยอดเขามีหิมะสขีาวปกคลุมอยู่ซ่ึงเป็นภาพที่หาดู

ได้ยาก นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในช่วงน้ีมากเป็นพิเศษเช่นกนั ให้ทา่นได้

ถ่ายรูปและชมวิวทวิทศัน์อนัสวยงามของ ALPINE ROUTE ตามฤดูกาล หลังจากน้ัน ต่อ

ด้วยการน่ังกระเช้าทาเทยามะ จากสถานีบิโจไดระ สู่สถานีทาเทยามะ ใช้เวลาในการ

เดินทาง 7 นาท ี จบด้วยการต่อรถไฟชุมชนโทยาม่า พร้อมความประทบัใจ จากน้ันน า

ทา่นเดินทางสู่เมืองนากาโน่ 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       หบุเขาคามิโคจิ – หมู่บา้นโบราณนาราอิจุคุ – โตเกียว – เกาะโอไดบะ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5)   

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก HOTEL AMBIENT TATESHINA (หรือเทียบเท่า) 

 *** เชิญท่านอาบน า้แร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ทีมี่ชือ่เสียงของญีปุ่่น ชาวญีปุ่่นเชือ่กนัวา่ใน

น า้แร่นัน้จะอุดมไปดว้ยแร่ธาตทีุท่ าใหผ้ิวพรรณสดใส สขุภาพดี และยงัมีสรรพคณุ

ทางการรกัษาอาการปวดเมือ่ยต่างๆได ้***   

 
 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

น าทา่นเดินทางสู่หุบเขาคามิโคจิ หุบเขาในฝันถือเป็นมงกุฎแห่งเทอืกเขาแอลป์ น าท่าน

ถ่ายรูปกบัสะพานคัปปะ ล้อมรอบด้วยผืนป่าเขียวขจีและฉากหลังของยอดเขาสงู

ตระหง่านระดับ3,000เมตร เป็นทศันียภาพที่สวยงามมากที่สดุแห่งหน่ึงในประเทศ

ญ่ีปุ่น  ให้ทา่นได้อิสระถ่ายภาพความสวยงามของใบไม้เปล่ียนสกีนัอย่างเตม็อิ่ม (ข้ึนอยู่

กบัสภาพอากาศ) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 

จากน้ันน าทา่นเดินทางสู่หมู่บา้นโบราณนาราอิจุคุ เมืองเก่าได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ย่ิง เคยเป็นเมืองผ่านที่ต้ังอยู่ตรงกลางบนเส้นทางสายนากะเซนโดะในสมัยเอโดะ ซ่ึงเป็น

เส้นทางเช่ือมระหว่างเกยีวโตกบัโตเกยีวเก่า ที่น่ีจึงเป็นหน่ึงในเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สดุใน

อดีต เหน็ได้จากอาคารไม้ของเมืองนาราอทิี่สร้างเรียงรายยาวออกไปมากกว่า1กโิลเมตร 

เป็นที่มาของสมญา “พันเรือนแห่งนาราอิ” ในจ านวนน้ีมีบ้านโบราณสองหลังที่ปัจจุบัน

เปิดให้ประชาชนเข้าชม และยังมร้ีานอาหาร เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์และร้านขายของที่

ระลึก โดยเฉพาะเคร่ืองเขินที่ถือว่าเป็นของข้ึนช่ือของเมืองน้ี ส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบ

สถาปัตยกรรมสมัยเอโดะ นาราอจุิกุจะท าให้คุณรู้สกึเสมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีต

เลยทเีดียว จนได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดินทางสู่กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของ

ประเทศญ่ีปุ่น แล้วน าทา่นเดินทางสู่เกาะโอไดบะ เกาะอนัน่ามหัศจรรย์ที่สร้างโดยมนุษย์ 

และใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 10 ปี เกาะน้ีเป็นเกาะที่แสดงให้เหน็ถึง วิสัยทศัน์ และ

ศักยภาพของชาวญ่ีปุ่น ที่สามารถสร้าง สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ข้ึนมา ให้ทา่นได้

เลือกอสิระช้อปป้ิงสนิค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ Aqua City, Diver City, Deck 

และ Palette Town และทา่นยังได้ชมความสวยงามของสะพานเรนโบว์ ที่จะมีการเล่นสี

ไฟในช่วงเวลากลางคืน เทพีเสรีภาพ และให้ทา่นได้ช่ืนชมความสวยงามของอ่าวโตเกียว

ที่สวยไม่เป็น 2 รองใคร 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  SHINAGAWA PRINCE HOTEL (หรือเทยีบเทา่)   

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

** เชิญท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั **  

เชิญทา่นเพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย อาท ิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เคร่ืองเล่นเกมส ์ หรือสนิค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 

กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น เคร่ืองส าอางค์ย่ีห้อดัง

ของญ่ีปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอกีมากมาย ที่

ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ 

กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ  

กลางวนั *** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั *** 

หรือให้ท่านอิสระเที่ยว โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์หรือ โตเกียวดิสนียซี์ ดินแดนแห่งความ

ฝันและความสนุกที่ซ่ึงก าแพงแห่งอายุ  ไม่จ าเป็นส าหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้าง

กว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้ เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผอง

เพ่ือนๆจากวอลทดิ์สนีย์มากมาย อกีทั้งเคร่ืองเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความ

ตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนียซี์” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดง

ความอลังการเตม็ไปด้วยเสน่ห์ต านานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะ

ได้สมัผัสกบัสวนน า้ในรูปแบบต่างๆของเคร่ืองเล่น 

 

 

 

 

ค า่    อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 

 

น าทา่นเข้าสู่ที่พัก  SHINAGAWA PRINCE HOTEL (หรือเทยีบเทา่)   

 

 

 เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

วนัทีห่กของการเดินทาง        วดัอาซาคุซะ – อิออน มอลล ์– สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

 

** ไม่รวมบตัรเขา้ชมTOKYO DISNEYLAND OR DISNEYSEA และค่าเดินทาง ** 

ราคาเขา้ชมส าหรบัผูใ้หญ่ 7,400 เยน  
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น าทา่นสู่ วดัอาซาคุซะ ซ่ึงเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สดุในกรุงโตเกยีว สร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 

1171 สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระโพธสิตัว์กวนอมิ (เทพธดิาแห่งความเมตตา) อนัมี

เร่ืองเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ต้ังแต่น้ันมาวัดน้ีกก็ลายเป็นสถานที่ ส าหรับ

จาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันกยั็งคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเย่ียม 

ชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลส าคัญมาแต่สมัยโบราณ อาท ิ

เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอชิิ และฮะโกะอติะอชิิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองค า ที่

มีความสงูเพียง 5.5 เซนติเมตร ทา่นจะได้เหน็โคมไฟสแีดงขนาดยักษ์ที่มีความสงูถึง 4.5 

เมตร ต้ังตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งน้ีรวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปป้ิงที่มีช่ือของวัด

มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองลางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี 

เสื้อผ้า และขนมโบราณซ่ึงบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี และทา่นสามารถช้

อปป้ิงถนน นากามิเซะ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของร้านค้าขายของที่ระลึกพ้ืนเมืองต่าง ๆ มากมาย 

อาท ิขนมนานาชนิด ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก ฯลฯ ให้ทุกทา่นได้เลือกซ้ือเป็น

ของฝากของที่ระลึก 

กลางวนั   อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

จากน้ันใหท่้ำนอิสระชอ้ปป้ิงท่ีหา้งอิออน มอลล ์ใหเ้ลือกซ้ือสินคำ้จำกรำ้นคำ้ต่ำงๆไม่

วำ่จะเป็น เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ หรือของแต่งบำ้น ใหท่้ำนไดส้นุกสนำนกบักำรซ้ือ

ของรำ้น 100 เยน ซ่ึงสินคำ้ทุกอยำ่งในรำ้นรำคำ 100 เยน และภำยในอำคำรยงัมี

หำ้งจสัโก ้ใหท่้ำนไดเ้ลือกซ้ือของอีกดว้ย 

ได้เวลาอนัสมควร น าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินนาริตะ 

17.25 น.   ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบนิที ่TG 677 

21.55 น.   ถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ... โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

**************************************************** 

 

**หมายเหตุ รายการทวัรอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
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 19 – 24 

ต.ค. 61  วนัปิยมหาราช 

***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายุตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไปตอ้งนอนมีเตียง 

*** อตัรานี้ รวม: ภาษีน ้ ามนัของสายการบนิ ณ วนัที ่ 23 พ.ค.61** 

*** ราคาดงักล่าวอาจมีการปรบัเปลีย่นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบนิเพิม่เติม 

***  การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสาร จ านวน 25 ท่านข้ึนไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 25 ทา่น ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเคร่ือง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้พรอ้ม

ตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 15 วนั ก่อนออกตัว๋ เพือ่บริษทัฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบินทราบ แต่

ไดต้ามท่ีท่านขอหรือไม่ข้ึนอยู่กบัสายการบินจะพิจารณา*** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 10 – 15 ต.ค. 61  วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

ราคาต่อท่าน รวมต ัว๋เครือ่งบนิ ไม่รวมต ัว๋เครื่องบนิ 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง 58,700 บาท 35,900 บาท 

เดก็อายุ 2 -12 ปี พักกบั 1 ผู้ใหญ่ 52,700 บาท 35,900 บาท 

เดก็อายุ 2 -12 ปี พักกบั 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 52,700 บาท 35,900 บาท 

เดก็อายุตั้งแต่ 2-7 ปี พักกบั 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) 49,700 บาท 32,900 บาท 

พกัหอ้งเดี่ยว จ่ายเพิม่ท่านละ 9,500 บาท 

อตัราค่าบริการ 

BIG JAPAN ALPS (Autumn Leaves) 
ชิราคาว่า แจแปน แอลป์ คามิโคจ ิโตเกยีว 

6 วนั 4 คืน โดยการบนิไทย  
สมัผสัความสวยงามของประเทศญีปุ่่นในช่วงใบไมเ้ปลีย่นส ี 
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อตัรานี้ รวม 
1. ค่าพาหนะและน าเทีย่วตามรายการ  

2. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิตามรายการ 

3. ค่าอาหารตามรายการ  

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

6. ค่าหอ้งพกัโรงแรม 2 ท่านต่อหอ้ง 

7. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่านั้น คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท  

(แบบกรุป๊ทวัร)์ ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัรเ์ท่านั้น  

เงือ่นไขการคุม้ครอง 

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเด่ียว) ลูกค้าสามารถจัดท า

เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกบัทางบริษัทฯ    

 ประกนัการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต ่า กว่า 6 เดือนหรือเกนิ 75 ปีขึ้นไป   

 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ครอง 50%  รายละเอยีดตามเง่ือนไขกรมธรรม์  

9. แถมฟรี! Wifi ตลอดทริปการเดินทาง (บนรถบสัเท่านั้น) 

10.  ฟรี!! น า้เปล่าวันละ 1 ขวด 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่่น 

2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง  

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ซกัรีด  

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

5. ไม่รวมทิปหวัหนา้ทวัร/์ไกด/์คนขบัรถ ตลอดทิปท่านละ 2,500 เยน/ท่าน หรือประมาณ 900 บาท/ท่าน  

6. ไม่มีแจกกระเป๋า  

7. ค่าภาษีน ้ ามนัทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก!!!! 
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เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน 

 บริษทัฯ ขอรบัเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาทต่อการจองทวัร ์1 ท่าน หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เนือ่งจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบนิและโรงแรม 

คิดค่าบริการ 100%) ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครือ่งบนิ ค่าโรงแรมล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วันท าการคืนค่ามัดจ า 20,000.- บาท. 

 แจ้งล่วงหน้า 31– 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  

 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจ า 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมดังน้ี 

- กรณีออกตัว๋แล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมัดจ าทั้งหมด (บริษัทฯ ต้องออกตัว๋โดยส่วนใหญ่

อย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง) 

- กรณีติดธุระส่วนตัว หรือกรณีใดๆกต็าม ขอยึดมัดจ าทั้งหมด 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆ

ทั้งสิ้น 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ 

* การเดินทางเป็นหมู่คณะของสารการบินไทย สามารถสะสมไมล์ได้ 50 % จากไมล์ปกติ และสามารถสะสมไมล์ได้ใน

เครือ Star Alliance ได้ 50% เช่นกนั 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีล้อลาก/เขน็ได้) ที่จะบรรทุกใส่ใต้ท้องเคร่ืองบิน น า้หนักไม่เกนิทา่นละ 30   กโิลกรัม (หาก

น า้หนักเกนิ ทางสายการบินอาจจะเรียกเกบ็ค่าระวางเพ่ิมได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น 

(สาหรับผู้โดยสารช้ันประหยัดหรือ Economy Class Passenger) 
* กระเป๋าส าหรับห้ิวขึ้นเคร่ือง สายการบินอนุุญาตให้ได้ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม และความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ 115 เซนติเมตร 

หรือ 25 เซน็ติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนตเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนตเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเคร่ืองได้ แค่ทา่นละ 1 ใบ/ท่านเทา่นั้น และ ห้ิวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ใบ/

ทา่นเช่นกนั 
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หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 25 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิ์การเกบ็ค่าน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

3. ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน

, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากว่ามีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีด้วย

เหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว หรือโดนปฎิเสธการเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณ์ที่เหนือการณ์ควบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง 

8. รายการทวัร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างการท าทวัร์ 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาไทยให้ครบถ้วน  
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในเอกสารเข้า-ออก นอกประเทศ ส าคัญมาก  

ข้อให้ทุกท่านข้อมูลตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์................................................................................................................  
 

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์....................................................................................................................... 
 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 
***เนือ่งจากทางโรงแรมแจง้ส าหรบัเด็กทีอ่ายตุ ัง้แต ่7 ปีข ึน้ไปตอ้งนอนมเีตยีง 
 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 
พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น  
 

5. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  
 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 
 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     
 

6. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 
      อื่นๆ............................................................  
 

7.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 
 

8.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี) ............................... 
 

9. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  
(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 
 

ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดินทาง 7 วนั*** 


