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Japan New Wave Travel Co., Ltd. Nagara Apartment (Room 103)                     

122 Soi Anumarnrachathon Decho Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500                   

Tel: +662-2354720 Fax: +662-2354721 E-Mail: jnwt.new.wave@gmail.com, ginga_thailand@hotmail.com                    

                                                                                         Licence No. 11/07577                          

 

เท่ียวญ่ีปุ่น 9 วนั 7 คืน: นาโกยา-โตเกียว 

โดยสายการบิน: การบินไทย 

กําหนดเดินทาง: ปี 2561-2562 

 

วนัแรก-วนัที่ 2: สนามบินสุวรรณภูมิ / สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ) - นาโกยา (ไอจิ) 
 

21.00 น.     ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน การบินไทย (TG) 

00.05 น.     ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมสู่ิสนามบินนาโกยา โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 644 

08.00 น.     เดินทางถึงสนามบินนาโกยา ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 09:00 น. 
 

วนัที่ 2: ปราสาทฮาจิมงั - ยา่นเมืองเก่าทาคายาม่า - หมู่บา้นชิราคาวา                              
                                                         

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทฮาจิมัง สร้างขึ้นในปี 1559 โดยขนุนางประจาํเมือง แมว้า่ปราสาทจะถูกทาํลายในช่วงตน้
สมยัเมจิ แต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1933 ดว้ยโครงสร้างไมม้ากกวา่คอนกรีต แต่อยา่งไรก็ตาม การตกแต่งภายในก็ไม่ได้
เป็นแบบดั้งเดิม  เน่ืองจากปราสาทแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเนินเขา จากชั้นบนสุดของปราสาทสามารถมองเห็นมุมมองท่ีสวยงามของ
เมืองในหุบเขาเบื้องล่าง รอบๆปราสาทเตม็ไปดว้ยตน้เมเป้ิล ซ่ึงจะมีความสวยงามมากยิง่ขึ้นในช่วงฤดูใบไมร่้วงประมาณ
กลางเดือนพฤศจิกายน ยงัมีการประดบัประดาดว้ยไฟในตอนกลางคืนอีกดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง
สวยงามดว้ยอาคารหลายหลงัตั้งแต่สมยัเอโดะ (1600-1868) ในช่วงที่เมืองเจริญเติบโตเตม็ไปดว้ยพอ่คา้ที่รํ่ารวย ทางตอน
ใตข้องเขตเมืองเก่า โดยเฉพาะถนนซงัโนะมาจิ ประกอบดว้ยบา้นเก่าจาํนวนมาก ร้านคา้ ร้านกาแฟ โรงกลัน่สาเก และ
ธุรกิจอ่ืนๆที่มีมานานหลายศตวรรษ ร้านคา้มกัจะเปิดบริการตั้งแต่ 9:00-17:00 บา้นหลายหลงัเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปได้
เขาชม แต่ละหลงัเดิมเคยเป็นที่อยูอ่าศยัของพอ่คา้ทอ้งถ่ิน จดัแสดงขา้วของเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแบบดั้งเดิม ศิลปะทอ้งถ่ิน 

และงานฝีมือ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวา ชิราคาวาโกะและโกคายาม่าเป็นพื้นท่ีหมู่บา้นริมแม่นํ้ าโชงาวะยาวตั้งแต่กิ
ฟุไปจนถึงโทยาม่า ไดป้ระกาศใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกยเูนสโกในปี 1995 ซ่ึงมีช่ือเสียงในการทาํไร่แบบดั้งเดิม โดยบาง
แห่งมีอายกุวา่ 250 ปี บา้นแต่ละหลงัมุงดว้ยหลงัคาสูงชนัใหท้นทานต่อปริมาณหิมะท่ีตกลงมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาว 

มีหอ้งใตห้ลงัคาที่กวา้งขวางสาํหรับเล้ียงหนอนไหม หมู่บา้นโองิมาจิเป็นหมู่บา้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในชิราคาวาโกะ สามารถ
เดินทางจากทาคายาม่าหรือคานาซาวา่ไดอ้ยา่งสะดวก เมืองโกคายาม่าจะเขา้ถึงไดย้ากเลก็นอ้ยโดยตอ้งเปล่ียนรถบสัใน
เมือง Ogimachi ภายในหมู่บา้นไดรั้บการพฒันานอ้ยกวา่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

 

เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)                                                                                                   

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel Nikko Kanazawa หรือเทียบเท่า                                                                    

Web Site: http://www.hnkanazawa.jp/ Room: Twin Room 32 Sqm.                                                                                                  
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วนัที่ 3: สวนเคน็โรคุเอน็ - บา้นครอบครัวซามูไรโนมุระ - วดัเมียวริวจิ                                      

ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ - สวนหนา้ผาแกมมอน                                                   
 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ สวนเคน็โรคุเอน็ ไดช่ื้อวา่เป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น 

พื้นที่ภายในสวนเคน็โรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดว้ยววิทิวทศัน์ของบ่อนํ้ า หุบเขาอนัสวยงาม และบา้นหลงันอ้ยใหญ่ที่ใชใ้น
การผลิตชานัน่เอง ความหมายของคาํวา่ “เคน็โรคุ” คือ สวนที่มีองคป์ระกอบที่ดี 6 อยา่งดว้ยกนั ก็คือพื้นที่ที่กวา้งขวาง, 

บรรยากาศที่เงียบสงบ, ความลงตวั, ความเป็นมาอนัยาวนาน, แหล่งนํ้ า, และทศันียภาพลอ้มรอบท่ีสวยงามตระการตา 

นกัท่องเที่ยวสามารถด่ืมดํ่าและผอ่นคลายไปกบับรรยากาศของสวนเคน็โรคุเอ็นท่ีผลดัเปล่ียนมีความสวยงามแตกต่างกนั
ไปตามแต่ละฤดูกาลได ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

สาย     นาํท่านเดินทางสู่ บ้านครอบครัวซามูไรโนมุระ บรรยากาศสุดยอ้นยคุที่จะพาท่านกลบัไปสู่สมยัโบราณ บา้นของ
ครอบครัวซามูไรโนมุระ ที่ตั้งอยูท่ี่บูเกะยาชิค ิ(หมู่บา้นซามูไร) เป็นหน่ึงในบา้นที่ยงัคงสภาพเดิมจากอดีตถึงปัจจุบนั                           

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ วัดเมียวริวจิ หรือวดันินจา ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอเทระมาจิ ทางตอนใตข้องเมืองคานาซาวา่ 

สร้างขึ้นโดยขนุนางมาเอดะ ที่ไดส้มญานามวา่เป็นวดันินจา เน่ืองจากภายในอาคารวดัสร้างส่ิงประดิษฐต์่างๆขึ้นเพือ่
ป้องกนัและหลอกล่อศตัรู ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกบันินจาแต่อยา่งใด อดีตเคยใชเ้ป็นด่านทหารปลอมสามารถป้องกนัศตัรู 

มีเสน้ทางหลบหนี อุโมงคห์ลบภยั หอ้งลบั กบัดกั ทางเดินกบับนัไดเขาวงกต และช่วยใหท้หารแจง้เหตุไปยงัป้อมปราการ
เม่ือมีการถูกโจมตี ซ่ึงการทวัร์ชมจะตอ้งจองไกดเ์พือ่ใหค้าํอธิบายระหวา่งทาง โดยมีคู่มือภาษาองักฤษไวใ้หศึ้กษา 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                      

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ เป็นถนนท่องเที่ยว
ที่มีความยาวทั้งหมดประมาณ 8 กิโลเมตร คุณสามารถขบัรถบนชายหาดที่มีลกัษณะเป็นคล่ืน ซ่ึงมีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่ น 

และเป็นหน่ึงในไม่ก่ีแห่งทัว่โลก นอกจากน้ี ยงัมีการสอนขี่มา้ดว้ย แนะนาํใหไ้ปในช่วงเวลาเยน็ ไปขบัรถระหวา่งพระ
อาทิตยก์าํลงัตกในทะเลของญี่ปุ่ น จะเป็นความทรงจาํที่ยอดเยีย่มทีเดียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 

 

หลงัจากนั้น พาท่านช่ืมชมทศันียภาพตามธรรมชาติของ สวนหน้าผาแกมมอน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Kagaya หรือเทียบเท่า                                                              

Web Site: https://www.kagaya.co.jp/ Room: Setsukido Special Selection Japanese Style Room  
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วนัที่ 4: เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ                                                              
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ สุดยอดการท่องเที่ยว "หลงัคาแห่งญีปุ่่น" บน "เสน้ทางเจแปน
แอลป์ ทาเตยา มะ-คุโรเบะ" จะพาคุณขา้มเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าและยานพาหนะไม่ซํ้ าแบบ ชมปริมาณนํ้ ามหาศาล จาก "เขื่อน
คุโรเบะ" เทือกเขาทาเตยามะสูง 3,000 ม. พบสนพนัปี, นํ้ าตกสูง, พชืที่ราบสูง, บึงสีหยกและใบไมผ้ลดัสี เชิญสมัผสั "กาํแพง
หิมะ" สูง20ม.อนัเยน็เฉียบ และบนัทึกภาพหิมะสีขาวจา้ตดัสีฟ้าใสๆกลบัไปฝากเพือ่นๆใหร้ะลึกถึงความสุขในการท่องเที่ยว
คร้ังน้ีไดไ้ม่ลืมเลือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                               

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)              
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Keisui หรือเทียบเท่า  

Web Site: http://www.keisui.jp/ Room: Japanese Style Open Air Bath 20-25 Sqm. 

 

วนัที่ 5: ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมตัสึโมโตะ -  แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติคามิโคจิ 
 

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่  ไร่วาซาบิไดโอะ ตั้งอยูใ่นเมืองชนบทอาซุมิโนะ ใกลม้ตัสึโมโตะ ซ่ึงเป็น 1 ในไร่วาซาบิที่
ใหญ่ที่สุดประจาํประเทศญี่ปุ่ น รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย การปลูกวาซาบิในไร่แห่งน้ีมีความพถีิพถินัอยา่งมาก 

โดยใชน้ํ้ าบริสุทธ์ิจากลาํธารที่ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือ ซ่ึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกคือเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 
 

นอกจากไดช้มไร่วาซาบิแลว้ ยงัมีร้านขายของ และร้านอาหารเปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑจ์ากวาซาบิอีกดว้ย 

ไม่วา่จะเป็นวาซาบิสด วาซาบิดอง โซบะวาซาบิ แกงกะหร่ีวาซาบิ ไสก้รอกวาซาบิ นํ้ าสลดัรสวาซาบิ เบียร์ที่ทาํจากวาซาบิ 
นํ้ าวาซาบิ ไอศกรีมรสวาซาบิ และช็อกโกแลตรสวาซาบิ เป็นตน้  
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็น 1 ใน 12 ปราสาทดั้งเดิมที่ยงัคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของ
ประเทศญี่ปุ่ น (สร้างขึ้นในปี 1592-1614) เน่ืองจากสร้างอยูบ่นพื้นที่ราบ ในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกวา่ ฮิราจิโระ ปราสาทแห่งน้ีมี
เอกลกัษณ์ตรงที่มีหอคอยและป้อมปืนเช่ือมต่อกบัโครงสร้างอาคารหลกั และดว้ยสีโทนมืดทาํให้เกิดความรู้สึกที่ยิง่ใหญ่และ
สุขมุ จนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอีกา ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ บนัไดไมสู้งชนั ช่องเก็บหินสาํหรับโจมตีศตัรู 

ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั้น 6 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

ฤดูใบไมผ้ลิประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี ปราสาทมตัสึโมโตะจะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยมแห่งหน่ึง ผูค้นจาํนวน
มากต่างมาเดินเล่นในสวนหยอ่มและรอบๆปราสาท ซ่ึงคูเมืองดา้นนอกปลูกตน้ซากุระสายพนัธุโ์ซเม โยชิโนะ ไวห้ลายร้อย
ตน้สาํหรับโจมตีศตัรู ช่องสาํหรับธนู และหอสงัเกตการณ์บนชั้น 6 

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติคามิโคจิ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทศัน์ภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่ น ตั้งอยูท่างตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์
ญี่ปุ่ น จงัหวดันากาโน่ ซ่ึงเปิดใหบ้ริการเฉพาะช่วงกลาง/ปลายเดือนเมษายนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ก่อนจะปิด
ใหบ้ริการในช่วงฤดูหนาวคามิโคจิมีลกัษณะเป็นที่ราบสูงยาวไปตามแม่นํ้ าอาซุสะ มีระยะทางยาว 15 กิโลเมตร มีความสูง
เฉล่ียประมาณ 1,500 เมตรเหนือระดบันํ้ าทะเล ลอ้มรอบดว้ยภูเขาสูงมากมาย เช่น ภูเขานิชิโฮทาคาดาเกะ สูง 2,909 เมตร, 

ภูเขาโอคุโฮทาคาดาเกะ สูง 3,190 เมตร, ภูเขามาเอะโฮทาคาดาเกะ สูง 3,090 เมตร และภูเขาไฟยาเกะดาเกะ ซ่ึงยงัไม่ดบั สูง 

2,455 เมตร ทาํใหมี้ทศันียภาพที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง และมีพักระหว่างทางอกี 30 นาท)ี                              

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Tateshina Kaoru Kaze หรือเทียบเท่า                                     

Web Site: http://www.kaorukaze.net/ Room: Japanese Style Open-Air Bath 20-25 Sqm.  

วนัที่ 6: หุบเขาโชเซนเคียว - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - โกเทมบะพรีเม่ียมเอา้ทเ์ลต 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
สาย     นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาโชเซนเคยีว ตั้งอยูน่อกใจกลางเมืองโคฟุ เป็นหน่ึงในหุบเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศ
ญี่ปุ่ น หุบเขาแห่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติจิจิบุ ทามะ คาอิ ที่ครอบคลุมพื้นที่ป่า ภูเขา หุบเขา และเมืองชนบท
ของจงัหวดัยามานาชิ, ไซตามะ, นากาโน่ และโตเกียว รวมกวา่ 1,250 ตารางกิโลเมตร เสน้ทางเดินป่ามีระยะทางประมาณ 
4 กิโลเมตร เลียบแม่นํ้ าอาราคาวา่ จากสะพานนางาโตระไปยงันํ้ าตกเซนงาตากิ ระหวา่งทางจะไดพ้บกบัทศันียภาพอนั
งดงามของภูเขา แม่นํ้ า หุบเขาแคบๆ หินรูปทรงแปลกประหลาดที่มีการตั้งช่ือตามลกัษณะที่คลา้ยสตัวต์่างๆ 

 

เสน้ทางเดินป่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนล่างของเสน้ทางเดินป่า (ประมาณ 3 กิโลเมตร) เร่ิมตน้จากป้ายรถเมล ์
Shosenkyo-guchi Bus Stop (ใกลส้ะพานนางาโตโระ) ไปยงัป้ายรถเมล ์Greenline Shosenkyo Bus Stop ซ่ึงมีบริการรถบสั
ระหวา่งสถานี (แบบทางเดียว) ยกเวน้วนัหยดุสุดสปัดาห์ในเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน (จะตอ้งเดินเทา้หรือนัง่รถมา้
เท่านั้น) ส่วนบนของเสน้ทางเดินป่า (ประมาณ 1 กิโลเมตร) เร่ิมจากป้ายรถเมล ์Greenline Shosenkyo Bus Stop ไปยงัดา้น
บนสุดของนํ้ าตกเซนงาตากิ มีนํ้ าตกที่น่าต่ืนตาต่ืนใจสูงถึง 30 เมตร 

 

เหนือนํ้ าตกขึ้นไปเป็นที่ตั้งของหมู่บา้นเล็กๆ ที่ประกอบดว้ยร้านคา้จาํหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหาร และป้ายรถเมลส์ถานี
ปลายทาง Shosenkyo Taki Ue Bus Stop ซ่ึงเช่ือมต่อกบักระเชา้โชเซนเคียว โดยระหวา่งทางกระเชา้ก็จะไดพ้บววิทิวทศัน์
อนังดงามของเทือกเขาแอลป์ทางตอนใตข้องญี่ปุ่ น หากวนัไหนที่ทอ้งฟ้าโปร่งก็จะมองไดไ้กลถึงภูเขาไฟฟูจิเลยทีเดียว 
นอกจากน้ี หุบเขาโชเซนเคียวจะสวยงามมากและควรค่าแก่การไปเยีย่มชมมากที่สุด คือ ฤดูใบไมร่้วง ซ่ึงใบไมจ้ะเปล่ียนสี
ทุกหยอ่มหญา้ประมาณปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน  

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบที่เดินทางไป
ถึงไดง่้ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ ซ่ึงมีการเช่ือมต่อจากโตเกียวดว้ยรถไฟและรถบสั พื้นที่บริเวณชายฝ่ัง
ทิศตะวนัออกของทะเลสาบเป็นที่พกั และออนเซนที่สามารถมองเห็นววิภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

มุมมองที่ดีที่สุดของภูเขาไฟฟูจิ คือชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมผ้ลิที่ดอกซากุระจาํนวน
มากเบ่งบานประมาณกลางเดือนเมษายน หน่ึงในจุดชมดอกซากุระคือพพิธิภณัฑค์าวากูจิโกะมิวสิคฟอร์เรส และฤดูใบไม้
ร่วงประมาณคร่ึงเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนใบไมเ้ปล่ียนเป็นสีแดง สม้ และเหลืองสลบักนั แต่อยา่งไรก็ตามยอดภูเขา
ไฟฟูจิมกัถูกบดบงัดว้ยเมฆในช่วงกลางวนัแมส้ภาพอากาศจะปกติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ดงันั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุด
คือช่วงเชา้ของทุกๆวนั (ก่อน 9 โมงเชา้) และช่วงบ่ายเยน็ๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต  เป็น Outlet ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น อยู่
ห่างจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเป็นทางผา่นสาํหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบฮาโกเน่ มีบรรยากาศ
แบบเอา้ดอร์ ภายในมีร้านคา้กวา่ 200 ร้าน และศูนยอ์าหาร  
 

ร้านคา้ต่างๆลว้นเป็นของพรีเม่ียมแบรนดจ์ากต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้แฟชัน่ อุปกรณ์กีฬา เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 

และสินคา้อิเลกทรอนิกส์ ราคาจะตํ่ากวา่ร้านคา้ปลีกท่ีขายทัว่ไปในญี่ปุ่น ร้านส่วนใหญ่รับชาํระเงินดว้ยบตัรเครดิตเช่น 

Visa, Matercard, Maerican Express และ Diners นอกจากน้ี ร้านคา้ที่ยงัมีบริการ Tax Refund สาํหรับนกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติดว้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 
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เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)                                                                                    
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัและอาบนํ้ าแร่แบบญี่ปุ่ น ณ โรงแรม Hotel Hakone Kowakien Tenyu หรือเทียบเท่า                                

Web Site: https://www.ten-yu.com/ Room: Japanese Style  Outdoor Bath 35 Sqm. 

วนัที่ 7: หุบเขาโอวาคุดานิ - ล่องเรือชมทะเลสาบฮาโกเน่                                                 

พิพิธภณัฑด่์านฮาโกเน่ - ยา่นการคา้ชินจูกุ                                                            
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เม่ือประมาณ 3,000 ปีที่แลว้ 
ปัจจุบนันั้นภูเขาไฟน้ียงัคงไม่ดบั จึงทาํใหมี้บ่อนํ้ าร้อนและถา้กาํมะถนัหลงเหลืออยู ่และที่หุบเขาน้ียงัมองเห็นภูเขาไฟฟูจิ
อีกดว้ย การขึ้นจะขึ้นมายงัหุบเขาโอวาคุดานิน้ี สามารถเดินทางไดโ้ดยการขึ้นกระเชา้ลอยฟ้า นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ที่
มาถึงยงัหุบเขาก็จะตอ้งซ้ือไข่ดาํ ซ่ึงเป็นไข่ทีด่าํจากนํ้ าพรุ้อนธรรมชาติ ดา้นนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดาํเน่ืองจากถูกแร่
กาํมะถนั มีความเช่ือวา่เม่ือทานไข่ดาํ 1 ลูก จะมีอายยุนืขึ้น 7 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
 

 

 

 

 

สาย     พาท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบฮาโกเน่ เสน้ทางเดินเรือทศันาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่นั้นเช่ือมต่อกบัท่าเรือจาํนวน 3 
แห่ง จึงทาํใหก้ลายเป็นพาหนะทางทะเลที่ใหป้ระโยชน์กบัผูโ้ดยสารหลากหลายประเภทดว้ยกนั ในแต่ละท่าเรือก็จะมี
ทศันียภาพที่เป็นเอกลกัษณ์ และระหวา่งล่องเรือท่านก็จะไดช่ื้นชมธรรมชาติท่ีเปล่ียนผนัไปตามฤดูกาล แมว้า่การล่องเรือ
จะตอ้งใชเ้วลาพอสมควร แต่ความประทบัใจที่ไดจ้ากรอบทะเลสาบอาชินั้นนบัค่าไม่ไดเ้ลยทีเดียว                                                

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)           
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เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ด่านฮาโกเน่ ฮาโกเน่เคยเป็นด่านสาํคญั
ในการควบคุมการจราจรทางหลวงโทไกโด ที่เช่ือมต่อระหวา่งโตเกียวและเกียวโตในสมยัเอโดะ ตั้งอยูร่ะหวา่ง Moto-

Hakone และ Hakone-machi ชายฝ่ังทะเลสาบอาชิโนโกะ ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิปี 2007 ไดมี้การบูรณะฟ้ืนฟูด่านฮาโกเน่จน
เสร็จสมบูรณ์หลงัจากใชร้ะยะเวลามานานถึง 3 ปี โดยยดึรูปแบบเดิมในการสร้าง รวมไปถึงประตู ร้ัว อาคารเจา้หนา้ที่
ตาํรวจและทหาร หอ้งขงั และหอตรวจการ นอกจากน้ียงัมีพพิธิภณัฑฮ์าโกเน่เซกิโชชิเรียวคงั จดัแสดงนิทรรศการต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัด่านแห่งน้ีตั้งอยูอี่กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าชินจูก ุชินจูกุ เมืองที่การพฒันาไม่เคยหยดุน่ิง และยงั
เป็นศูนยก์ลางของวฒันธรรมโตเกียว แลนดม์าร์คสาํคญัก็คอืเป็นที่ตั้งของที่ทาํการรัฐบาลโตเกียว และสถานีชินจูกกุ็ยงัเป็น
สถานีที่มีผูโ้ดยสารขึ้นลงมากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ถึง 3.5 ลา้นคนต่อวนัเลยทีเดียว โดยทางออกตะวนัออกเปิดสู่โลก
แห่งการชอ้ปป้ิง พบหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้ชั้นนาํมากมาย ศูนยก์ลางแห่งความบนัเทิงอยา่งคาบุกิโจและโกลเดน้ไก  
 

แต่หากกา้วออกไปยงัทางออกตะวนัตกแลว้ จะพบกบัโลกแห่งธุรกิจ เร่ิมดว้ยอาคารท่ีทาํการรัฐบาลโตเกียว ตึกสูง อาคาร
สาํนกังาน และโรงแรมเรียงรายมากมาย และยงัเป็นที่ตั้งของศิลปะพบับลิกอาร์ทอีกดว้ย แต่ถา้หากอยากสมัผสับรรยากาศ
สบายๆ เดินเล่นไปตามทางเดินลดัเลาะซอกซอยระหวา่งตึกราวหุบเขาก็ตอ้งทางออกทิศใต ้และพบกบัเสน่ห์ที่แตกต่างกนั
ของเมืองอยา่งสวนสวย "ชินจูกุเกียวเอ็น" โอเอซิสอีกแห่งของโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 45 นาที) 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel New Otani Tokyo หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                             
Web Site: https://www.newotani.co.jp/tokyo/ Room: Executive Deluxe 50 Sqm. 

 

วนัที่ 8: สวนตะวนัออกพระราชวงัอิมพีเรียล - วดัอาซากุสะ                                               

โตเกียวสกายทรี (ดา้นนอก) - ยา่นการคา้อากิฮาบาระ                                                   
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
ออกจากที่พกั นาํท่านเดินทางสู่  สวนตะวันออกพระราชวังอิมพีเรียล ตั้งอยูใ่นพื้นที่ของพระราชวงัโตเกียวอิมพเีรียล ภายใน
บริเวณแถบกลางของเมืองโตเกียว นบัไดว้า่เป็นสวยสวนแห่งพระราชวงัที่มองขา้มไม่ไดเ้ลยทีเดียว เพราะท่ีน่ีทั้งกวา้งและมี
การออกแบบตกแต่งที่มองแลว้สบายตาสุดๆ ถา้เป็นสมยัก่อน การจะมาที่น่ีคงไม่ใช่เป็นเร่ืองง่ายๆ ตอ้งเป็นบุคคลสาํคญั
เท่านั้นถึงจะเขา้ไปดูได ้แต่มาปัจจุบนั ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนและนกัท่องเที่ยวที่สนใจไดเ้คา้ไปชมกนั  

พื้นที่ของสวนตะวนัออกแห่งน้ี สนามหญา้น่ีมีบริเวณกวา้งขวางมากๆ อีกทั้งยงัหลงเหลือฐานของหอคอยปราสาทที่ตั้งอยูบ่น
เนินเขาดว้ย ซ่ึงหอคอยนั้นเคยเป็นหอคอยปราสาทที่สูงที่สุดในประวติัศาสตร์ญี่ปุ่ น แต่ในปี 1657 ถูกทาํลายจากเหตุการณ์ไฟ
ไหม ้และไม่ไดรั้บการบูรณะอีกเลย ในพื้นที่วงกลมรองบริเวณฐานเนินเขา ไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นสวนหยอ่มสไตลญ์ี่ปุ่ นที่
สวยงาม บรรยากาศร่ืนรมย ์

สวนเหล่าน้ี ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของอาคารปกป้องวงในสุดก่อนถึงตวัปราสาท เรียกวา่ วงกลมหลดั และวงกลมรอง แต่ใน
ปัจจุบนัเหลือเพียงผนงักาํแพง ประตูทางเขา้ และป้อมรักษาความปลอดภยัไม่ก่ีแห่ง ไม่มีอาคารหลกัหลงเหลืออยูแ่ลว้ โดย
ปราสาทเอโดะแห่งน้ีเม่ือก่อนเคยเป็นที่อยูอ่าศยัของท่านโชกุนโทกุงาวะ ผูป้กครองญี่ปุ่ นตั้งแต่ปี 1603-1867 และ
จกัรพรรดิเมจิไดอ้าศยัต่อในปี 1868-1888 หลงัจากนั้นจึงยา้ยไปสร้างพระราชวงัแห่งใหม่ ยิง่ช่วงใบไมเ้ปล่ียนสีถือไดว้า่
เป็นจุดชมที่สวยมากที่สุดแห่งหน่ึงของเมือ 
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สาย     นาํท่านเดินทางสู่ วัดอาซากสุะ วดัเซนโซจิเป็นวดัใหญ่ในยา่นอาซากุสะ จนบางคนนิยมเรียกวา่วดัอาซากุสะ หรือ
วดัโคมแดง เป็นหน่ึงในวดัที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวดัหน่ึงของเมืองโตเกียว ที่มีผูค้นเดินทางมาสกัการะและเที่ยว
ชมไดท้ั้งตวัวดัและบริเวณภายนอก โดยจะมีถนนนากามิเสะท่ีเป็นถนนยาวเขา้สู่พื้นท่ีภายในวดัท่ีจะเตม็ไปดว้ยร้านคา้
มากมาย ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือประมาณปี 628 สองพีน่อ้งไดอ้อกเรือไปตกปลา และตกรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมไดท้ี่แม่นํ้าสุมิ
ดะ และแมว้า่พวกเขาจะพยายามทิ้งรูปป้ันกลบัลงสู่แม่นํ้ าเท่าไหร่ก็ตาม รูปป้ันเจา้แม่กวนอิมก็จะกลบัมาหาพวกเขาอยู่
เสมอ จึงไดมี้การสร้างวดัน้ีขึ้นเพือ่เป็นที่ประดิษฐานของรูปป้ันเจา้แม่กวนอิม วดัน้ีก่อสร้างเสร็จในปี 645 จึงถือวา่เป็นวดั
ที่เท่าแก่ที่สุดในโตเกียว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

 

เที่ยง     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย                                                                                                                                          

บ่าย     หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแลว้ พาท่านเยีย่มชมบริเวณรอบนอกของ โตเกียวสกายทรี หอโทรทศัน์
โตเกียวสกายทรี เป็นหอที่เพิง่สร้างขึ้นมาใหม่และยงัเป็นเหมือนแลนดม์าร์คของโตเกียว ตั้งอยูใ่จกลางของ Sumida City 

Ward ไม่ไกลจากวดัอาซากุสะ โตเกียวสกายทรีเป็นตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น มีความสูงถึง 634 เมตร บริเวณรอบๆเป็นแหล่งชอ้ป
ป้ิงขนาดใหญ่ รวมทั้งมีอควอเรียมอยูใ่นนั้นดว้ย 

โตเกียวสกายทรีถูกแบ่งเป็นสองขั้น โดยชั้นแรกสูง 350 เมตร และชั้นบนสูง 450 เมตร เป็นจุดชมววิเมืองโตเกียวท่ีสวยที่สุด
อีกจุดนึง เน่ืองจากสามารถชมววิไดร้อบทิศ 360 องศา ภายในชั้นแรกจะมีร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร Musashi Sky 

Restaurant ซ่ึงเป็นอาหารสไตลฟิ์วชั้นญี่ปุ่ นผสมฝร่ังเศส 



Updated: 3/10/2018 

13 

 

ชั้นบนสุดของโตเกียวสกายทรี เรียกวา่ Tembo Deck สูงถึง 450 เมตร ซ่ึงเป็น Skywalk ที่สูงที่สุดในโลก ทางเดินที่ชั้นน้ีจะ
เป็นสโลปค่อยสูงขึ้นไปคลา้ยกบับนัไดวนแต่ไม่ชนั เม่ือเดินขึ้นไปเร่ือยๆก็จะถึงจุดที่สูงที่สุดของหอคอย มีความสูง 451.2 
เมตร ทั้งชั้นจะเป็นกระจกใส สามารถมองเห็นววิของทั้งเมืองโตเกียวไดร้อบดา้น โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตยต์กดิน  

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนั้น พาท่านเลือกชมและซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัท่ี ย่านการค้าอากิฮาบาระ ตั้งอยูใ่จกลางโตเกียว มีอีกช่ือที่คนส่วน
ใหญ่นิยมเรียกกนันัน่ก็คอื อกิบะนัน่เอง ถา้พดูถึงแหล่งจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ช่ือดงัที่สุดของ
โตเกียวตอ้งเป็นยา่นน้ีเลย เพราะยา่นน้ีนั้นขึ้นช่ือวา่เป็นยา่นจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์อนัดบัหน่ึงที่ 
ร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ากวา่ 100 ร้าน ตั้งเรียงรายกนัอยูใ่นเสน้ชุโอ-โอริที่เป็นเสมือนถนนเสน้หลกัของยา่นน้ี มีทั้งร้าน
เล็กๆที่ขายของเฉพาะทางไปจนถึงร้านขนาดใหญ่ที่รวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไวม้ากมายหลากหลายชนิด ถนนเสน้น้ีเปรียบ
เหมือนเสน้หลกัของยา่นอากิฮาบาระเลยก็วา่ได ้สินคา้มีหลากหลายประเภทไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด, กลอ้ง
ถ่ายรูป, ทีว,ี มือถือ, อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงสินคา้มือสองหรืออะไหล่ต่างๆ แบรนดร้์านคา้ที่จะพบไดบ้่อยที่สุดก็คือ 
Sofmap and Laox ซ่ึงมีสาขาเยอะมาก นอกจากน้ียงัมีร้านกลอ้งขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของคนทัว่ไป Yodobashi Camera 

ร้านน้ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของสถานี Akihabara 

 

ยา่นน้ีไม่ไดแ้ค่สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยงัเป็นเหมือนสรวงสวรรคข์องเหล่าโอตา
คุอีกดว้ย เรียกไดว้า่เป็นแหล่งจาํหน่ายร้านคา้มากมายที่ขายเก่ียวกบัการ์ตูนอะนิเมะ, มงังะ, วดีิโอเกมส์, เกมส์ไพ ่และชุด
ของสะสมหายาก โดยร้านโอตาคุเหล่าน้ีจะมีกระจายอยูท่ ัว่ไปสลบัๆไปกบัร้านขายเคร่ืองไฟฟ้าต่างๆ นอกจากร้าน
จาํหน่ายสินคา้แนวอะนิเมะต่างๆแลว้ ยงัมีคาเฟ่เมดที่ฮิตมากๆใหไ้ดเ้ขา้ไปลองสมัผสับรรยากาศกนัอีกดว้ย ภายในร้านเมด
คาเฟ่น้ี จะมีสาวเสิร์ฟน่ารักๆที่แต่งตวัเลียนแบบตวัการ์ตูนอะนิเมชัน่เร่ืองต่างๆ มาคอยใหบ้ริการ รวมทั้งยงัมีร้าน
อินเตอร์เน็ตที่มีบริการหนงัสือการ์ตูนและสามารถดู DVDs ไดด้ว้ย ร้านดงัที่สุดในยา่นน้ีเช่นร้าน Madarake Akihabara 

 

แรกเร่ิมเดิมทีนั้นยา่นน้ีมีขนาดเล็กๆไม่ไดใ้หญ่โตขนาดน้ี แต่พอสถานีอากิฮาบาระมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปจนถึง
ปลูกสร้างอาคารเพิม่เติมใหม่ๆขึ้น แลว้แต่ละร้านก็เป็นร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าขนาดใหญ่ๆทั้งนั้น มีทั้งร้านโยโดบาชิ และร้าน 
Akihabara Crossfield จึงทาํใหมี้ร้านขายสินคา้เคร่ืองไฟฟ้าและสินคา้อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาเปิดตลาดแถวน้ีจาํนวนมาก จน
กลายเป็นยา่นอนัดบัที่เป็นศูนยก์ลางการคา้อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่โด่งดงัที่สุดของโตเกียวในที่สุด                              

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) 
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เย็น     อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                                          
เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ณ โรงแรม Hotel New Otani Tokyo หรือเทียบเท่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)                             

 

วนัที่ 9: สนามบินนาริตะ / นาริตะ (ชิบะ) - สุวรรณภูมิ (สมุทรปราการ)                                   
 

08.30 น.     เดินทางถึงสนามบินนาริตะ                                                                                                                                                     

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที / ไม่มีบริการรถนําเที่ยวจากโรงแรมไปสนามบิน)                                                            

10.50 น.     ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบิน TG 641                                 

15.20 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 

*** อตัราค่าบริการต่อท่าน *** 

กรุ๊ป 2 ท่าน: 787,000 เยน / กรุ๊ป 3 ท่าน: 611,000 เยน / กรุ๊ป 4 ท่าน: 522,000 เยน                                     

กรุ๊ป 5 ท่าน: 469,000 เยน / กรุ๊ป 6 ท่าน: 434,000 เยน / กรุ๊ป 7 ท่าน: 409,000 เยน / กรุ๊ป 8 ท่าน: 390,000 เยน 
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*** เงื่อนไขการให้บริการ *** 

1. อัตราค่าบริการนี้รวม: 

1. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานหรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนัตามที่ระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน) 
2. ค่าเขา้ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวตามที่ระบุในรายการ  

3. ค่ารถรับ-ส่งนาํเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัทีช่าํนาญเสน้ทาง 

4. มคัคุเทศก ์คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

2. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม: 

1. ค่าทาํหนงัสือเดินทางที่ไทยและเอกสารต่างๆ (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ํ่ากวา่หกเดือนนบัจากวนัเดินทาง) 
2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่บริษทัจดัให้ในรายการทวัร์ รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

3. ค่านํ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 

4. ค่าภาษีมูลคา่เพิม่ 7% ของราคาค่าทวัร์ และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ของราคาค่าทวัร์ ในกรณีของการออกใบกาํกบัภาษี 

5. ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัทั้งคณะและของมคัคุเทศก ์ตามเสน้ทางที่ระบุในโปรแกรมชั้นทศันาจร  
6. สาํหรับท่านที่ตอ้งการพกัเด่ียว จะมีค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าหอ้งพกัเพิม่อีกท่านละ 6,000 เยน/คืน 
 

*** เงื่อนไขการชําระเงิน *** 

1. ข้ันตอนการชําระค่าทัวร์ 

1. ยนืยนักรุ๊ปทวัร์ - ชาํระค่ามดัจาํ 20% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 

2. ก่อนออกเดินทาง 7 วนั - ชาํระส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าทวัร์ทั้งหมด  

2. กรณยีกเลิกกรุ๊ปทัวร์ 

1. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ 1 เดือนขึ้นไป - ยนิดีคืนเงิน 

2. แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทางล่วงหนา้ไม่ถึง 1 เดือน - ไม่ขอคนืเงิน 

3. อัตราค่าทัวร์สําหรับเด็กที่นอนพกัร่วมกับผู้ใหญ่ 

1. เด็กอาย ุ2-7 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

2. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 2 ท่าน และมีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 

3. เด็กอาย ุ5-12 ปี ที่นอนพกัร่วมกบัผูใ้หญ่อีก 1 ท่าน แต่ไม่มีเสริมเตียง - คิดอตัราค่าทวัร์ 95% ของราคาเตม็ 
 

*** หมายเหตุ *** 

1. รายการทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพอากาศของสถานที่ท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์  

2. รายการทวัร์จะจดัขึ้นไดก้็ต่อเม่ือมีสมาชิกในกรุ๊ปทวัร์ครบตามจาํนวนที่ระบุไว ้ 

3. ราคาค่าทวัร์อาจมีการเปล่ียนแปลงหากตดัสินใจล่าชา้ 


