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** รืนรมยช์มทิวทศัน์ดว้ยการนงั "รถไฟสายโรแมนตกิ" ชม “ดอกซากรุะ” สองขา้งทาง 

** ความสวยงามของ ชมดอกซากรุะ อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอเุอะโนะ 

** ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาทีอุดมสมบูรณ์ 

** สัมผสักลินอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เมือสมยัเอโดะกวา่ 300 ปี 

** ใหท้่านอิมไมอ่นั “สตอเบอรีสดๆในสวน” 

** ใหท้่านไดผ้อ่นคลาย แช่นําแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อิมไม่อนั 

** บริการท่านดว้ยนําดืมทญีีปุ่ นท่านละ ขวด/วนั 
 

กาํหนดการเดินทาง  -  เมษายน  (วนัจกัรี) 

(หากท่านมจีองตัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทยีวบนิกบัเจ้าหน้าท ีก่อนจองตัวค่ะ) 
 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบนินาริตะ 

.  น. พร้อมกนัทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั  ส่วนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู  เคาน์เตอร์ D 

โดย สายการบินไทย  เจา้หนา้ที คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึนเครือง 

.  น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชวัโมง / เวลาทอ้งถินจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชวัโมง) 

 

วนัทสีอง ชมซากรุะ ณ สวนอเุอโนะ - วดัอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูก ุ- โอชิโนะ ฮัคไค - 

ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อนั 

06.20 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่น หลงัจากผ่านขนัตอนศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านชม “สวนอุเอโนะ” สวนสวยกลางกรุงทีรวบรวมพนัธุ์ไมน้านาชนิดจากทวัทุกมุมโลก และเป็นสถานที

พกัผอ่นหยอ่นใจของคนโตเกียว สัมผสัดอกซากรุะ อวดโฉมบานสะพรังท่ามกลางสวนสวย รายลอ้มดว้ย
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ดอกไมน้านาพนัธุ์ นอกจากสวนสวยแลว้ สวนอุเอโนะยงัมีสวนสตัวแ์ละพิพิธภณัฑก์ลางสวนอีกดว้ย (ความ

สวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

จากนนันาํทุกท่านนมสัการเจา้แม่กวนอิมทองคาํ ณ “วดัอาซากุสะ” วดัทีไดชื้อวา่เป็นวดัทีมีความศกัดิสิทธิ และ

ไดรั้บความเคารพนบัถือมากทีสุดแห่งหนึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองคาํที

ศกัดิสิทธิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึงมกัจะมีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือความเป็นสิริมงคลตลอดทงัปี ประกอบ

กบัภายในวดัยงัเป็นทีตงัของโคมไฟยกัษที์มีขนาดใหญที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซึงแขวนห้อยอยู ่ณ 

ประตูทางเขา้ทีอยูด่า้นหนา้สุดของวดั ทีมีชือวา่ “ประตูฟ้าคาํรณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวิหารทีประดิษฐาน

เจา้แม่กวนอิมทองคาํ มีชือวา่ “ถนนนากามิเซะ” ซึงเป็นทีตงัของร้านคา้ขายของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ มากมาย 

อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวงกุญแจทีระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซือเป็นของฝากของทีระลึก 

และนาํทุกท่านเดิน ถ่ายรูปคู่กบั แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่นาํสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 

ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมทีสูงทีสุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเมือวนัที  พฤษภาคม 

 โดยหอนีมีความสูง  เมตร สามารถทาํลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซึงมีความ

สูง  เมตร และหอซีเอน็ ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง  เมตร ... ทิวทศันข์อง 

“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ทีบรรจุเทคโนโลยีแนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าทีเต็มไป

ดว้ยกลินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ  

 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

นาํท่านสู่ “ย่านชินจูกุ” ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหนึงของกรุงโตเกียว ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และ

ร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซึงจะมีผูค้นนบัหมืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็นจุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่าน

เลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เครืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เสือผา้, รองเทา้แฟชนั และเครืองสาํอาง เป็น

ตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซือ” สินคา้ตามอธัยาศยั  

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อนาํทีเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟเวลาอนัยาวนาน ใน

การไหลลงมาสู่พืนดิน และซึมไปยงับ่อนาํแต่ละบ่อ ดงันนันาํทีอยู่ในบ่อ จะเป็นนาํทีใสสะอาด และสดชืนมาก 

ในปี 1985 สถานทีแห่งนียงัไดถู้กเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งนาํจากธรรมชาติทีดีทีสุดของญีปุ่นอีกดว้ย 

 พกัที TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึนชือของญีปุ่น แบบ

ไม่อนั 

พิเศษ! ณ โรงแรมทีพกัแห่งนี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบนาํแร่ หรือ เรียกอีกอยา่งว่าออนน

เซ็น เพือผ่อนคลายความเมือยลา้ การอาบนาํแร่ จะทาํให ้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพ

ดี, ผอ่นคลายความเมือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

 

วนัทสีาม ภูเขาไฟฟูจ ิ- ไร่สตรอเบอรี - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนันาํท่านขึนสู่ “ภูเขาไฟฟูจ”ิ ทีตงัตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญีปุ่นดว้ยความสูง ,  เมตรจากระดบันาํทะเล 

นาํท่านขึนชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชนั ” ของภูเขาไฟฟจิู (หรือชนัสูงสุดทีทางอุทยานฯอนุญาต

ใหขึ้นไดใ้นวนันนัๆ) เพือชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ นาํท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอเบอรี” ใหท้่านลิมรส

ความอร่อย หอมหวานกบัสตรอเบอรีจากไร่ ใหท่้านอิมอร่อยแบบไม่อนั นอกจากนีท่านสามารถเลือกซือ

ผลิตภณัฑที์ทาํจากสตรอเบอรีสดในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น ขนมพายสตรอเบอรีเลืองชือ, แยมสตรอเบอรี, สตรอเบอ

รีอบแห้ง และอืนๆ อีกมากมาย ใหท้่านไดรู้้กรรมวิธีในการปลูกสตรอเบอรีของชาวญีปุ่นทีมีชือเสียง  

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านชม “ปราสาทมตัสึโมโต้” (ชมดา้นนอก) สัญลกัษณ์ของเมือง และไดชื้อว่าเป็น  ใน  ปราสาทที

มีความสวยงามทีสุดของญีปุ่ น ทีสามารถรอดพน้การถูกทาํลายจากเพลิงของสงครามมาไดจ้นถึงปัจจุบนั ตวั

ปราสาทมีผนงั ทีทาดว้ยสีดาํสนิททาํใหมี้ฉายาว่า ปราสาทอีกาดาํ จากนนัใหท่้านชอ้ปปิง ซือของทีระลึกสไตล์

ญีปุ่นนานาชนิด ที “ถนนนากามาจิและถนนนาวาเตะ” บริเวณใกลก้บัปราสาท ทียงัคงลกัษณะบา้นเรือนและ

สิงก่อสร้างทีเป็นสไตลโ์บราณไวไ้ดอ้ย่างดี ทาํใหไ้ดบ้รรยากาศทีเหมาะแก่การถ่ายรูปไวเ้ป็นทีละลึกอย่างยิง 

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    
 

วนัทสีี  ตลาดเช้าทาคายาม่า - เมืองทาคายาม่า - ทาคายาม่าจนิยะ(ด้านนอก) +ย่านซันมาชิซูจิ -  

                        หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato 

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํทุกท่านชม “ตลาดเช้าทาคายาม่า” สัมผสัวิถีชีวิตยามเชา้ของชาวเกษตรกรทียงัคงอนุรักษวิ์ถี ชีวิต และความ

เป็นอยู่เมือสมยัเอโดะกวา่  ปี อยา่งดียงิ โดย เหล่า เกษตรกร ยงัคงอนุรักษ ์แต่งกาย แบบพืนเมืองดงัเดิม นาํ

สินคา้ผลิต ผลพืชไร่, ไมด้อก, ผกั, ผลไม ้และ ผลิตผลทางการเกษตร นอกจากนี ยงันาํ อาหารพืนเมืองปรุงสดๆ 

รสยอดเยียม รวมถึงของทีระลึกเมืองทาคายามา่ นาํมาจาํหน่ายโดยตรงในราคาถูก เป็นกนัเอง นาํท่านสู่ “ทาคา

ยาม่าจนิยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็นทงัทีทาํงาน และทีอยูอ่าศยั

ของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่  ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกลูโตกกุาวา่ ในสมยัเอโดะ 

หรือกวา่  ปีทีแลว้ ใหท่้านเลือกชมและซือสินคา้พืนเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจ”ิ ซึงเต็มไปดว้ย
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บา้นเรือน และร้านคา้น่ารักๆ ทียงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกลินไอในสมยัเอโดะกวา่  ปีก่อน 

ใหท่้านไดเ้กบ็บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” นาํท่านชมสถานทีพิเศษสุด ซึงแสดงถึง

ความสามารถและพยายามของชนชาติญีปุ่ นโบราณ หมูบ่า้นทีไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก

เมือปี ค.ศ.  ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซึงเป็นแบบญีปุ่ นดงัเดิม ชือนีไดม้าจากคาํวา่ กสัโช ซึง

แปลวา่พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นทีหลงัคาชนัถึง  องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือทีพนมเขา้หากนั ตวับา้นมี

ความยาวประมาณ  เมตร และมีความกวา้ง  เมตร ซึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึนโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวั

เดียว แต่ยงัคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะทีตกมาอย่างหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ให้อิสระท่านเดินชม

ความสวยงามของหมู่บา้นแห่งนีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย  จากนนันาํทุกท่านเดินทางสู่ “Nabana no 

Sato” เพือชม เทศกาลประดบัไฟ ทีนีนอกจากตอนกลางวนัจะเป็นสวนดอกไมแ้ลว้ยามคาํคืนของช่วงฤดูหนาว

ในทุกๆปียงัประดบัไฟอย่างสวยงามในธีมต่างๆหลากหลายโซน ซึงเป็นงานจดัแสดงไฟทียิงใหญ่ติดอนัดบั

ของญีปุ่น (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาวจัดขึนระหว่าง ตุลาคม - พฤษภาคม ของทุกปี) 

 รับประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 พกัที YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  ดาว 

    
 

วนัทห้ีา ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคนิคาคุจ ิ- เมืองอาราชิยาม่า - 

รถไฟสายโรแมนตกิ+ป่าไผ่+ สะพานโทเกต็สึเคียว 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินชมดอกซากรุะ “ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH )” ถนนเส้นนีเป็นทางเดินเล็กๆ 

เลียบคลองบิวาโกะ (Biwako) ทีใสสะอาด ผูค้นจาํนวนมากทีต่างพากนัมาเดินเล่นชมซากุระทีออกดอกสะพรัง

เต็มตน้ตลอดสองขา้งทาง เมือซากรุะบานเต็มทีแลว้ถนนเส้นนีก็จะกลายเป็นสีชมพูหวานแหวว ทาํให้ได้

บรรยากาศอนัสุดแสนจะความโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติริมคูคลองทีในหนึงปีจะหาชมไดพี้ยงครังเดียว

เท่านนั (ความสวยงามของดอกซากรุะ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นาํท่านเดินทางสู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คินคาคุจิ” ปราสาททีสร้างขึนเพือเป็นทีอยูข่องโชกนุในสมยั

โบราณ ตงัตระหง่านกลางสระนาํ โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญี์ปุ่นโบราณทีไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ย่างดี

เยียม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบแสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผืนนํา

คลา้ยกบัมีปราสาทใตน้าํอีกหนึงหลงั ใหท่้านไดเ้กบ็ภาพอย่างใกลชิ้ดกบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ นาํ
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ท่านเดินทางสู่ “เมืองอาราชิยาม่า” เพือเดินทางไปสมัผสักบั “รถไฟสายโรแมนตกิ (Sagano Romantic Train)” 

เสน่ห์ของรถไฟเก่านี มีมุมมองทีน่ารืนรมยข์องทิวทศัน์ ตลอดเสน้ทางท่านจะไดช้มความงามของดอกซากรุะที

บานสะพรังเรียบแม่นาํ เคียงขา้งภูเขา ผา่น สายลม และ แสงแดดผา่น ดว้ยบรรยากาศสุดโรแมนติก (ความ

สวยงามของดอกซากุระ..ขึนอยู่กับสภาพอากาศ) 

**ในกรณีรถไฟซากาโน่เต็ม ช่วงเทศกาลท่องเทียว เช่น ใบไม้เปลยีนสี, ซากุระ เป็นต้น อาจเปลยีนไปนังรถไฟ 

JR ท้องถินแทน* 

จากนนันาํท่านชมความสวยงาม ร่มรืน ของทิวไผ่ อนัเขียวขจี นบัหมืนตน้ตลอดขา้งทาง ณ “สวนป่าไผ่

(Bamboo Groves)” เป็นเส้นทางเดินเล็กๆทีตดัผา่นในกลางสวนป่าไผ ่สามารถเดินเล่นใหบ้รรยากาศทีแปลก

และหาไดย้าก ยิงถา้ช่วงไหนทีมีแสงอาทิตยร์อดผ่านตวัป่าไผล่งมายงัพืนดา้นล่างกจ็ะยิงสวยมาก โดยเฉพาะถา้มี

ลมพดัมาพร้อมกนัก็จะเป็นเสียงกิงกา้นของตน้ไผ่กระทบกนัไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพืนเมืองที

ทาํมาจากตน้ไม ้เช่น ตะกร้าไมไ้ผ่, ถว้ย, กล่องใส่ของ หรือเสือเสือสานจากไผ ่เป็นร้านดงัเดิมของคนทอ้งถิน 

ร้านขายของฝาก ของทีระลึกต่างๆ ซึงอยูร่ะหวา่งสองขา้งทาง ก่อนทีเราจะนาํท่านชม “สะพานโทเก็ตสึเคียว

(Togetsukyo Bridge)” หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลกัษข์องอาราชิยามา่ ถูก

สร้างขึนในสมยัเฮอนัและมีการบูรณะซ่อมแซมอยูเ่รืองๆ สะพานนีมีความสวยงามอยา่งมากเพราะดา้นหลงันนั

เป็นภูเขาสูงใหญ่และดา้นล่างเป็นแม่นาํทีทงัสองฝัง เป็นบริเวณทีชาวญีปุ่ นชืนชอบ และเลืองลือวา่เป็นจุดชมวิว

ทีสวยทีสุดอีกแห่งในเกียวโต  

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

 พกัที COSMO SQUARE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

    
 

วนัทหีก ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็ - ออิอนพลาซ่า 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม “ปราสาทโอซาก้า” (ชมดา้นนอกไม่รวมค่าเขา้ปราสาท) สร้างขึนเพือเป็นทีอยูข่องเจา้เมืองในสมยั

โบราณ ตวัปราสาทมีทงัหมด  ชนั ตงัอยูบ่นเนินเขาทีไดมี้การสาํรวจและพบวา่เคยเป็นทีตงัของพระราชวงั

โบราณมาก่อน ลอ้มรอบดว้ยกาํแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูนาํขนาดใหญ่ เพือป้องกนัการรุกรานจาก

ขา้ศึก บริเวณรอบๆปราสาทมีตน้ซากุระปลูกหลากหลายตน้บานสพรังน่าชม (ความสวยงามของดอกซากรุะ..

ขึนอยู่กับสภาพอากาศ)  จากนนันาํท่านสู่ “ชินไซบาชิ” ยา่นชอ้ปปิงชือดงัของเมืองโอซากา้ เพลิดเพลินกบัการ ช้

อปปิงไร้ชีดจาํกดับนถนนความยาวกว่า  กิโลเมตร ซึงมีร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้เรียงรายกนัตลอดสองขา้ง

ทาง กบัสินคา้มากมาย ทงัเสือผา้เก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเทา้แฟชนัสวยๆ เครืองสาํอาง และสินคา้ IT ทงัหลาย 

Ipod กลอ้ง นาฬิกา Mp  มีใหเ้ลือกและชมกนัมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี  
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 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไมร่วมค่าอาหาร) 

จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “มิสุอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต” ซึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพืนทีกว่า 39,300 ตารางเมตร ทีนี

จึงรวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชนันาํและร้านอาหารญีปุ่น ทีมีชือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากนีก็จะมีส่วน

นงัพกัเทา้ นงัพกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปปิงมาเหนือยๆ กว่า 200 ทีนงั ใหท้่านไดซื้อสินคา้มากมายในราคาลดพิเศษ 

ใหท่้านเลือกซือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั จากนนันาํท่านเดินทางสู่ “ออิอนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่ง

สินคา้นานาชนิด ไม่วา่จะเป็นขนมญีปุ่น ผลไม ้และอาหารนานาชนิดใน ซุปเปอร์มาร์เกต็ ใหท้่านเลือกซือสินคา้

และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพือเดินทางกลบั 

 รับประทานอาหารคาํแบบอิสระ เพือใหท่้านไดใ้ชเ้วลาอย่างคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

     
 

วนัทเีจ็ด สนามบนินาโกย่า - กรุงเทพฯ 

.  น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG 647 

4.30 น.   เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเต็มเปียม   

 

หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากภยัธรรมชาติ, สภาวะอากาศ,  

การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ อีกทงัโรงแรมต่างๆทีระบุในรายการนีอาจมีการปรับยา่น และสถานทีตงั ไดต้ามความเหมาะสม  

ทงันียงัคงไวซึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะคาํนึงถึงความสะดวกของเส้นทางระหวา่งการนาํเทียวเป็นสาํคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 

เดนิทาง   -  เมษายน  (วนัจกัรี) 

อตัราค่าบริการ สาํหรับคณะ 30 ท่านขึนไป 

ผูใ้หญ่ ,  บาท 

เด็กอาย ุ - ปี / มีเตียง  ,  บาท 

เด็กอาย ุ -  ปี / ไม่มีเตียง ,  บาท 

พกัเดียวจ่ายเพมิ (จากราคาผูใ้หญ่) ,  บาท 
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ไม่ใชต้วัเครืองบิน ลด (ทงัเด็กและผูใ้หญ่) - ,  บาท 

เด็กทารก อายตุาํกวา่  ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตวัก่อนทาํการจองค่ะ 

 

อตัราค่าบริการนีรวม 

o ตวัเครืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางและสายการบินทีระบุในโปรแกรม (ชนัทศันาจร) 

o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีสายการบินเรียกเก็บ (คาํนวณ ณ วนัที / / ) 

o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

o โรงแรมทีพกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ  หรือ  ท่าน) 

o ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไมคุ่ม้ครองเด็กอายุตาํกวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ , ,  บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบติัเหตุ ,  บาท และอาหารเป็นพิษระหวา่งเดินทาง 

o การบริการของมคัคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดนิทาง  ท่าน 

o นาํดืมทีญีปุ่นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทงัหมด 5 วนั) 

 

อตัราค่าบริการนีไม่รวม 

o ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

o ค่าทาํหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนังสือเดินทาง 

o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในหอ้งพกั และค่าอาหารทีสงัมาในหอ้งพกั เป็นตน้ 

o ค่าอาหารและเครืองดืมทีสังพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากทีบริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 

o ค่านาํหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (  กิโลกรัมต่อท่าน) 

o ค่าทาํใบอนุญาตทีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

o ค่าเปลียนแปลงตวั กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปลียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย  วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 

o ค่าธรรมเนียมนาํมนัทีทางสายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพิมเติมในภายหลงั 

o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ ,  เยน (ประมาณ  บาทไทย) เพิมเติมตามความพึงพอใจ 

o ค่าวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่น ประเภทท่องเทียวระยะสนั (สําหรับผูถื้อหนังสือเดินทางตา่งชาติ) 

เงือนไขการสํารองทีนงั / ชําระเงิน / การยกเลกิ 

o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจําท่านละ ,  บาท 

o ส่วนทีเหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า  วนั มิฉะนนัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง -  วันก่อนเดนิทาง ยึดมัดจําท่านละ ,  บาท (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 11-20 วนัก่อนเดินทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 

o กรณียกเลกิการเดินทาง 10 วนัก่อนเดนิทาง ยึดเงิน % ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัทีส่งอีเมลยืนยนัแจง้ยกเลิก) 



บริษัท ชลิ สแควร์ ทราเวล จาํกัด 22/7 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ  ใบอน าุตประกอบนําเทียว เลขที /   

Office: 02-886-8518 Hotline: 094-545-3095, 094-545-3096 Fax: 02-433-9857 Website: www.chill.co.th  E-mail: info@chill.co.th  

o เนืองดว้ยไม่ตอ้งยนืวีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ทาํการเกบ็เอกสารจริงใดๆ  

รบกวนส่งเอกสารเป็น สําเนาหน้าพาสปอร์ตทีชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน 

พร้อมระบุห้องนอน, อาหารทีไม่สามารถทานได้, ทนัีงทีต้องการ, และเลขทีสะสมไมล์  

ควรแจง้พร้อมสาํรองทีนงั หรือ  วนัก่อนการเดินทาง เป็นอย่างชา้ 

 

เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ 

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงราคาในกรณีทีมีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจาํนวนทีระบุ 
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตวัเครืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัทีสาํรองทีนงั หากไม่มีการแจง้

เรืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทีเกิดขึนจากตวัเครืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเกบ็ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตวัทุกชนิดเพิม หากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตวัเครืองบินขากลบัซึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได ้ 
o ในระหว่างการท่องเทียวนี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธิ ไมส่ามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการทีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้าํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันนัหากท่านมีเหตุอนัใดทีทาํให้ท่านไม่ไดท้่องเทียวพร้อมคณะตามรายการทีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญีปุ่นไดป้ระกาศยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศญีปุ่นใหก้บัคนไทยทีมีวตัถุประสงคเ์พือการพาํนักระยะสันในประเทศ
ญีปุ่นนนั ทางรัฐบาลญีปุ่ นไดป้ระกาศเริมบงัคบัใชใ้นวนัที  กรกฏาคม พ.ศ.  และสามารถพาํนกัในประเทศญีปุ่นได ้  
วนั (หากผูยื้นประสงคจ์ะพาํนกัในประเทศญีปุ่นเกิน  วนั หรือไปทาํงาน หรือมีวตัถุประสงคอื์นๆ จะตอ้งยืนขอวีซ่า
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนนัๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึงอยู่
นอกเหนืออาํนาจและความรับผิดชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทงัหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนทาํให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมทีวางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะทาํหนา้ที
ประสานงานและเจา้หนา้ทีจะทาํการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วทีพาํนกัอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํหนา้ทีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีทีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรือสิงของสูญหายตามสถานทีต่าง ๆ ทีเกิดเหนืออาํนาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะทาํหนา้ทีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเมือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทงันีทางบริษทัฯ จะยึดถือ
และคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสําคญั 

o เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 


