
สััมผััสัประสับการณ์์ชม เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ (Tateyama) เลาะเลียบไปตามซอกกำาแพงหิิมะสูังกว่่า 20 เมตรที�จะ
ได้้เห็ินปีละ 1 เดื้อนเท่านั�น และคว่ามงด้งามของ ท่่งพิงก์มอสั ชิบะซาก่ระ (Shiba-sakura) รว่มถึึง สัว่นไผ่ัแหิ่งเกียว่โต  
(Arashiyama Bamboo Grove) ซึ�งเป็นสัถึานที�ถึ่ายทำาภาพยนตร์เรื�อง Memoirs of a Geisha ชมธรรมชาติอันแสันงด้งาม 
ตลอด้ทางระหิว่า่งนั�งรถึไฟโทร็อกโกะสัายโรแมนติก ผัา่นสัะพานโทเก็ตสั ึและวั่ด้เท็นรวิ่จหิิรอืว่ดั้มงักรสัว่รรค์ ที�สัรา้งด้ว้่ยไม้ เป็น
หินึ�งในหิ้าว่ัด้นิกายเซนที�มีชื�อเสัียงที�สั่ด้

เพลิด้เพลินกับการรับประทานเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่ ชิมสั่ด้ยอด้ป้� งย่างญี่ี�ป่�นที�เสัิร์ฟเนื�อว่ากิว่ญี่ี�ป่�นเกรด้ A4 เคี�ยว่ไป 
ละลายในปากไป บริการเติมแบบไม่อั�นของอาหิารทะเลหิอยเชลล์ ปู ปลา ก่้ง และเนื�อหิมูแบบต่าง ๆ, สั่กียากี�ระด้ับด้าว่มิชลิน  
ซึ�งเป็นสั่กียากี�แบบต้นตำารับญี่ี�ป่�นที�จะใหิ้ค่ณ์ชิมเนื�อว่ัว่ญี่ี�ป่�นเกรด้ A5 โด้ยทำาทีละแผั่น ๆ* และราเม็งข้อสัอบ ราเม็งเจ้าด้ังระด้ับ
ท็อปของญี่ี�ป่�นที�มีชื�อเสัียงโด้่งด้ังไปทั�ว่โลก

*หิมายเหิต่ : มีเนื�อหิมูบริการสัำาหิรับท่านที�ไม่รับประทานเนื�อ

DAY 1
22 เมษายน 2566
กร่งเทพฯ-โอซากา

21.00 น.

23.59 น.

คณะพร้้อมกัันที่่�สนามบิินสุวรรณภููมิ 
อาคารผูู้�โดยสารขาออก ชั้้�น 4 
ประตูู 3 เคาน์เตูอร์ D สายการบิินไทย 
เจ้้าหน้าที่่�ไร้น์นิช ที่ร้าเวล พร้้อมต้้อนร้ับ
และอำนวยความสะดวกั

ออกัเดินที่างส่�ปร้ะเที่ศญี่่�ป่�น โดย
สายการบิินไทย เท่�ยวบิินท่� TG 622 
(ใช้เวลาเดินที่าง 5.20 ชั�วโมง)
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OUTBOUND TRIPUPCOMING 22-28 เมษายน 2566
สถานที่่� : ประเทศญี่ี�ป่�น

DAY 2
23 เมษายน 2566
เมอืงโอซากา-เมอืงอาราชยิามะ-
สัะพานโทเกต็สั-ึว่ดั้เทน็รวิ่จิ-
สัว่นไผัแ่หิง่เกยีว่โต-รถึไฟสัายโรแมนตกิ

07.20 น.

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างถึึงเมืองโอซากา ประเทศญี่่�ปุ�น 
(เวลาที่้องถึิ�นเร้็วกัว�าปร้ะเที่ศไที่ย 2 ชั�วโมง) 
ออกัเดนิที่างส่�เมอืงอาราชั้ยิามะ ผู่้านสะพานโทเกต็ูสึ 
ต้ลอดเส้นที่างที่�านจ้ะได้ช่�นชมธร้ร้มชาต้อินัแสนงดงาม 
นำชมว้ดเท็นริวจิิและสวนไผู้่แห่่งเก่ยวโตู สถึานที่่�
ถึ�ายที่ำภาพยนต้ร้์เร้่�อง Memoirs of a Geisha 
ที่่�งดงามต้ร้ะกัาร้ต้าโด�งดังไปที่ั�วโลกั 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภัต้ต้าคาร้โซบะปลาแม�น้ำโฮซ่อาร้าชิยามะ

ขึ้ึ้นรถไฟโทร็อกโกะสายโรแมนตูิก ชมความงาม
ต้ามไหล�เขึ้าที่่�ขึ้บวนร้ถึไฟวิ�งผ่�านสัมผ่ัสบร้ร้ยากัาศ
สดช่�นขึ้องแมกัไม้เขึ้่ยวขึ้จ้่

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ  
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Hotel Nikko Kanazawa 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

SNOW
WALL 
TATEYAMA 

& Pink Moss
รถไฟโทร็อกโกะ

สวนไผ่่แห่่งเกียวโต

สะพานโทเก็ตสึ 

วัดเท็นริวจิิ
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UPCOMING OUTBOUND TRIP
DAY 4
25 เมษายน 2566
ท่่งชิบะซาก่ระ-ภัตตาคารทงกัตสัึ
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงเย็น

DAY 3
24 เมษายน 2566
เทอืกเขาทาเตยามะ-เขื�อนคโ่รเบะ กระเชา้พาโนรามา-
ยอด้ด้อยมโ่รโด้ะ-ที�ราบสังูบโิจได้ระ

ช�วงเช้า ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
ออกัเดินที่างเที่่�ยวชมเจิแปนแอลป์ของเทือกเขา
ทาเตูยามะ อันเป็นที่่�ต้ั้งขึ้อง ภ่เขึ้าศักัดิ�สิที่ธิ�ที่ั้ง 3 
ขึ้องญี่่�ป่�นโบร้าณ ค่อ ฟ่จ้ิยามะ, ฮากั่ซัง และ
ที่าเต้ยามะ ซึ�งถึ่อเป็นหลังคาขึ้องปร้ะเที่ศ 
นั�งร้ถึกัร้ะเช้าไฟฟ้าร้่ปขึ้ั้นบันไดส่�สถาน่ทาเตูยามะ 
จ้ากันั้นโดยสาร้ร้ถึโค้ชไฟฟ้าไร้้มลพิษที่ะล่อ่โมงค์
ใต้้ภ่เขึ้าที่าเต้ยามะที่่�ส่งถึึง 3,015 เมต้ร้ ความส่ง
เป็นที่่�สองร้องจ้ากัภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ จ้ากันั้นน้�งรถโค�ชั้
สายธรรมชั้าตูิ ร้ะหว�างที่างจ้ะเห็นป�าสนที่่�ปกัคล่ม
ไปด้วยหิมะในฤด่หนาว พ้นแนวป�าสนและโค้งขึ้ึ้นไป
จ้ะเหน็หมิะซึ�งปกัคลม่อย่�บนยอดเขึ้า ชั้มกำแพงห่มิะ 
(Snow Wall Tateyama) ต้ลอดเส้นที่าง กัำแพงน่้
ในบางปีม่ความส่งกัว�า 20 เมต้ร้ ซึ�งเกัิดจ้ากักัาร้
ไถึเอาหิมะออกัโดยใช้ดาวเที่่ยมหาจ้่ดขึ้องถึนน
แล้วไถึหิมะออกั เพ่�อเป็นเส้นที่างให้นักัที่�องเที่่�ยว
ได้ขึ้ึ้นไปชมที่ัศน่ยภาพที่่�เหม่อนม่กัำแพงหิมะส่ง
ขึ้นาบอย่�สองขึ้้างที่าง ภาพหิมะขึ้าวโพลนต้ัดกัับ
ที่้องฟ้าส่คร้ามสดใสนับเป็นความอลังกัาร้ขึ้อง
ธร้ร้มชาต้ิที่่�หาชมไม�ได้ง�าย ๆ   

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ทุ่งชั้ิบิะซากุระ หร้่อที่่�ร้่้จ้ักักัันในนาม 
“พิงก์มอส” ในช�วงฤด่ใบไม้ผ่ลิดอกัไม้จ้ะบานสะพร้ั�ง
คล้ายกัับดอกัซากั่ร้ะ ในฤด่อ่�นจ้ะม่ใบส่เขึ้่ยวคล้ายกัับ 
ต้้นหญี่้า จ้ึงเร้่ยกักัันว�า “ชิบะซากั่ร้ะ” คำว�า ชิบะ 
หมายถึึงต้้นหญี่้า แปลได้ว�า ซากั่ร้ะต้้นหญี่้า นำชม
ต้้นชิบะซากั่ร้ะที่่�ม่อย่�อย่�นับแสนต้้น ปล่กัอย่�บร้ิเวณ
ร้อบภ่เขึ้าฟ่จ้ิ ซึ�งม่จ้ำนวนมากัที่่�ส่ดในภ่มิภาคคันโต้ 
เหม่อนพร้มหลากัส่ ที่ั้งส่ขึ้าว ส่ชมพ่ และส่แดง 
ซึ�งส่ขึ้องดอกัจ้ะเขึ้้มขึ้ึ้นต้ามอาย่ที่่�ปล่กั ให้ที่�านได้
สัมผ่ัสและเกั็บภาพความปร้ะที่ับใจ้ต้ามอัธยาศัย

ร้บัปร้ะที่านอาหาร้กัลางวนั ณ ภูตู้ตูาคารทงกตู้ส ึที่่�ม่
เมนห่มท่ี่อดหนาน่�มร้บัปร้ะที่านค่�กับัข้ึ้าวญี่่�ป่�นร้้อน ๆ 

เดินที่างส่�เม่องฟ่จ้ิกัาวะง่จ้ิโกัะ จ้ังหวัดยามานาชิ 

นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Wakakusa no Yado Maruei 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว) ร้ับปร้ะที่านอาหาร้แบบ
ไคเซกัิ และแช�ออนเซ็นแบบญี่่�ป่�นต้ามอัธยาศัย
 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

เดินที่างส่�สถาน่คุโรเบิะไดระ ที่่�ร้าบส่งบนไหล�เขึ้า
ที่่�ที่�านสามาร้ถึชมที่ัศน่ยภาพขึ้องช�องเขึ้าที่่�เป็นเหวลึกั
สร้้างความต้่�นต้าต้่�นใจ้ยิ�งแกั�นักัที่�องเที่่�ยวที่่กัคน 
โดยนั�งกัร้ะเช้าขึ้้ามเหวลึกัหร้่อที่่�เร้่ยกัว�า Tateyama 
Ropeway เป็นกัร้ะเช้าสลิงจ้ากัต้้นที่างถึึงปลายที่าง 
ไม�ม่เสาค้ำคั�นกัลาง ร้ะยะที่างยาว 1,700 เมต้ร้ 
จ้ึงได้ฉายาว�า กัร้ะเช้าพาโนร้ามา เดินที่างถึึง
ยอดดอยมโ่ร้โดะ อนัเป็นจ้ด่ชมววิสง่สด่ขึ้องเส้นที่างน่้  
บร้ิเวณยอดเขึ้าจ้ะสามาร้ถึเห็นที่ะเลสาบน้อยใหญี่� 
ที่ะเลเมฆที่่�ต้ัดกัับขึ้อบฟ้าส่สดต้ลอดที่ั้งวันที่ั้งค่น 
ซึ�งจ้ะสร้้างความปร้ะที่ับใจ้ไม�ร้่้ล่ม เดินที่างต้�อด้วย
รถโค�ชั้ไฟฟ้าปลอดมลพิษ ที่ะล่อ่โมงค์ ใต้้ภ่เขึ้า
เป็นร้ะยะที่างร้วม 6.1 กัิโลเมต้ร้ เพ่�อชมความ
อลงักัาร้ขึ้องเขื�อนคโุรเบิะ เขึ้่�อนขึ้นาดยกััษ์ที่่�ม่
ความยาวขึ้องสันเขึ้่�อนถึึง 800 เมต้ร้ สามาร้ถึ
เดินชมวิวที่่�โอฬาร้ต้ร้ะกัาร้ต้าขึ้องเที่่อกัเขึ้า
เจ้แปนแอลป์ได้ ชมความแร้งขึ้องน้ำที่่�ปล�อยมา
จ้ากัแอ�งน้ำเขึ้่ยวมร้กัต้แล้วพวยพ่�งลงส่�เบ่้องล�าง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ 
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Yatsugatake Royal Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

DAY 5
26 เมษายน 2566
พิพิธภัณ์ฑ์์ชาแหิ่งชิซูโอกะ-สัว่นสัาธารณ์ะ
มากิโนะฮาระ-กรินเพียมากิโนะฮาระ-
เมืองคามาก่ระ-ภัตตาคารสั่กียากี�
ระด้ับด้าว่มิชลิน  

ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้ขึ้องโร้งแร้ม
เดินที่างส่�พิพิธภู้ณฑ์์ชั้าแห่่งชั้ิซูโอกะ ฟูจิิโนะกุนิ 
ชั้าโนะมิยาโกะ (Fujinokuni Cha-no-Miyako 
Tea Museum) เร้่ยนร้่้ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์และวัฒนธร้ร้ม
เกั่�ยวกัับชา สัมผ่ัสปร้ะสบกัาร้ณ์กัาร้ผ่ลิต้มัต้จ้ะ
โดยกัาร้โม� (บดละเอ่ยด) ใบชาขึ้องจ้ังหวัดชิซ่โอกัะ 
หลังจ้ากันั้นเดินที่างไปสวนสาธารณะมากิโนะฮาระ 
(Makinohara Park) จ้่ดชมวิวยอดนิยมที่่�สามาร้ถึ
มองเห็นแม�น้ำโออิกัาวะ (Oigawa River) อย่�เบ่้องหน้า 
ร้วมที่ั้งภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ และอ�าวซ่ร้่งะ (Suruga Bay) ได้ที่ั�ว
ที่ั้งหมดอ่กัด้วย ภาพที่ิวที่ัศน์ที่่�แสนงดงามเช�นน่้จ้ะม่
ให้ชมต้ั้งแต้�ช�วงปลายเด่อนเมษายนถึึงต้้นเด่อนต้่ลาคม

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

สวนสาธารณะ
มากิโนะฮาระ 

พิพิธภััณฑ์์ชาแห่่งชิซููโอกะ
ฟูจิิโนะกุนิ ชาโนะมิยาโกะ 

ทงกัตสึ พิงก์มอส

เขื่่�อนคุุโรเบะ

Tateyama Ropeway 

Snow Wall Tateyama

เจิแปนแอลป์
เท่อกเขื่าทาเตยามะ
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UPCOMING OUTBOUND TRIP
DAY 4
25 เมษายน 2566
ท่่งชิบะซาก่ระ-ภัตตาคารทงกัตสัึ
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงเย็น

DAY 3
24 เมษายน 2566
เทอืกเขาทาเตยามะ-เขื�อนคโ่รเบะ กระเชา้พาโนรามา-
ยอด้ด้อยมโ่รโด้ะ-ที�ราบสังูบโิจได้ระ

ช�วงเช้า ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
ออกัเดินที่างเที่่�ยวชมเจิแปนแอลป์ของเทือกเขา
ทาเตูยามะ อันเป็นที่่�ต้ั้งขึ้อง ภ่เขึ้าศักัดิ�สิที่ธิ�ที่ั้ง 3 
ขึ้องญี่่�ป่�นโบร้าณ ค่อ ฟ่จ้ิยามะ, ฮากั่ซัง และ
ที่าเต้ยามะ ซึ�งถึ่อเป็นหลังคาขึ้องปร้ะเที่ศ 
นั�งร้ถึกัร้ะเช้าไฟฟ้าร้่ปขึ้ั้นบันไดส่�สถาน่ทาเตูยามะ 
จ้ากันั้นโดยสาร้ร้ถึโค้ชไฟฟ้าไร้้มลพิษที่ะล่อ่โมงค์
ใต้้ภ่เขึ้าที่าเต้ยามะที่่�ส่งถึึง 3,015 เมต้ร้ ความส่ง
เป็นที่่�สองร้องจ้ากัภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ จ้ากันั้นน้�งรถโค�ชั้
สายธรรมชั้าตูิ ร้ะหว�างที่างจ้ะเห็นป�าสนที่่�ปกัคล่ม
ไปด้วยหิมะในฤด่หนาว พ้นแนวป�าสนและโค้งขึ้ึ้นไป
จ้ะเหน็หมิะซึ�งปกัคลม่อย่�บนยอดเขึ้า ชั้มกำแพงห่มิะ 
(Snow Wall Tateyama) ต้ลอดเส้นที่าง กัำแพงน่้
ในบางปีม่ความส่งกัว�า 20 เมต้ร้ ซึ�งเกัิดจ้ากักัาร้
ไถึเอาหิมะออกัโดยใช้ดาวเที่่ยมหาจ้่ดขึ้องถึนน
แล้วไถึหิมะออกั เพ่�อเป็นเส้นที่างให้นักัที่�องเที่่�ยว
ได้ขึ้ึ้นไปชมที่ัศน่ยภาพที่่�เหม่อนม่กัำแพงหิมะส่ง
ขึ้นาบอย่�สองขึ้้างที่าง ภาพหิมะขึ้าวโพลนต้ัดกัับ
ที่้องฟ้าส่คร้ามสดใสนับเป็นความอลังกัาร้ขึ้อง
ธร้ร้มชาต้ิที่่�หาชมไม�ได้ง�าย ๆ   

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ทุ่งชั้ิบิะซากุระ หร้่อที่่�ร้่้จ้ักักัันในนาม 
“พิงก์มอส” ในช�วงฤด่ใบไม้ผ่ลิดอกัไม้จ้ะบานสะพร้ั�ง
คล้ายกัับดอกัซากั่ร้ะ ในฤด่อ่�นจ้ะม่ใบส่เขึ้่ยวคล้ายกัับ 
ต้้นหญี่้า จ้ึงเร้่ยกักัันว�า “ชิบะซากั่ร้ะ” คำว�า ชิบะ 
หมายถึึงต้้นหญี่้า แปลได้ว�า ซากั่ร้ะต้้นหญี่้า นำชม
ต้้นชิบะซากั่ร้ะที่่�ม่อย่�อย่�นับแสนต้้น ปล่กัอย่�บร้ิเวณ
ร้อบภ่เขึ้าฟ่จ้ิ ซึ�งม่จ้ำนวนมากัที่่�ส่ดในภ่มิภาคคันโต้ 
เหม่อนพร้มหลากัส่ ที่ั้งส่ขึ้าว ส่ชมพ่ และส่แดง 
ซึ�งส่ขึ้องดอกัจ้ะเขึ้้มขึ้ึ้นต้ามอาย่ที่่�ปล่กั ให้ที่�านได้
สัมผ่ัสและเกั็บภาพความปร้ะที่ับใจ้ต้ามอัธยาศัย

ร้บัปร้ะที่านอาหาร้กัลางวนั ณ ภูตู้ตูาคารทงกตู้ส ึที่่�ม่
เมนห่ม่ที่อดหนาน่�มร้บัปร้ะที่านค่�กับัข้ึ้าวญี่่�ป่�นร้้อน ๆ 

เดินที่างส่�เม่องฟ่จ้ิกัาวะง่จ้ิโกัะ จ้ังหวัดยามานาชิ 

นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Wakakusa no Yado Maruei 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว) ร้ับปร้ะที่านอาหาร้แบบ
ไคเซกัิ และแช�ออนเซ็นแบบญี่่�ป่�นต้ามอัธยาศัย
 

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

เดินที่างส่�สถาน่คุโรเบิะไดระ ที่่�ร้าบส่งบนไหล�เขึ้า
ที่่�ที่�านสามาร้ถึชมที่ัศน่ยภาพขึ้องช�องเขึ้าที่่�เป็นเหวลึกั
สร้้างความต้่�นต้าต้่�นใจ้ยิ�งแกั�นักัที่�องเที่่�ยวที่่กัคน 
โดยนั�งกัร้ะเช้าขึ้้ามเหวลึกัหร้่อที่่�เร้่ยกัว�า Tateyama 
Ropeway เป็นกัร้ะเช้าสลิงจ้ากัต้้นที่างถึึงปลายที่าง 
ไม�ม่เสาค้ำคั�นกัลาง ร้ะยะที่างยาว 1,700 เมต้ร้ 
จ้ึงได้ฉายาว�า กัร้ะเช้าพาโนร้ามา เดินที่างถึึง
ยอดดอยมโ่ร้โดะ อนัเป็นจ้ด่ชมววิสง่สด่ขึ้องเส้นที่างน่้  
บร้ิเวณยอดเขึ้าจ้ะสามาร้ถึเห็นที่ะเลสาบน้อยใหญี่� 
ที่ะเลเมฆที่่�ต้ัดกัับขึ้อบฟ้าส่สดต้ลอดที่ั้งวันที่ั้งค่น 
ซึ�งจ้ะสร้้างความปร้ะที่ับใจ้ไม�ร้่้ล่ม เดินที่างต้�อด้วย
รถโค�ชั้ไฟฟ้าปลอดมลพิษ ที่ะล่อ่โมงค์ ใต้้ภ่เขึ้า
เป็นร้ะยะที่างร้วม 6.1 กัิโลเมต้ร้ เพ่�อชมความ
อลงักัาร้ขึ้องเขื�อนคโุรเบิะ เขึ้่�อนขึ้นาดยกััษ์ที่่�ม่
ความยาวขึ้องสันเขึ้่�อนถึึง 800 เมต้ร้ สามาร้ถึ
เดินชมวิวที่่�โอฬาร้ต้ร้ะกัาร้ต้าขึ้องเที่่อกัเขึ้า
เจ้แปนแอลป์ได้ ชมความแร้งขึ้องน้ำที่่�ปล�อยมา
จ้ากัแอ�งน้ำเขึ้่ยวมร้กัต้แล้วพวยพ่�งลงส่�เบ่้องล�าง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค�ำ 
นำเขึ้้าที่่�พักัโร้งแร้ม Yatsugatake Royal Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

DAY 5
26 เมษายน 2566
พิพิธภัณ์ฑ์์ชาแหิ่งชิซูโอกะ-สัว่นสัาธารณ์ะ
มากิโนะฮาระ-กรินเพียมากิโนะฮาระ-
เมืองคามาก่ระ-ภัตตาคารสั่กียากี�
ระด้ับด้าว่มิชลิน  

ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้ขึ้องโร้งแร้ม
เดินที่างส่�พิพิธภู้ณฑ์์ชั้าแห่่งชั้ิซูโอกะ ฟูจิิโนะกุนิ 
ชั้าโนะมิยาโกะ (Fujinokuni Cha-no-Miyako 
Tea Museum) เร้่ยนร้่้ปร้ะวัต้ิศาสต้ร้์และวัฒนธร้ร้ม
เกั่�ยวกัับชา สัมผ่ัสปร้ะสบกัาร้ณ์กัาร้ผ่ลิต้มัต้จ้ะ
โดยกัาร้โม� (บดละเอ่ยด) ใบชาขึ้องจ้ังหวัดชิซ่โอกัะ 
หลังจ้ากันั้นเดินที่างไปสวนสาธารณะมากิโนะฮาระ 
(Makinohara Park) จ้่ดชมวิวยอดนิยมที่่�สามาร้ถึ
มองเห็นแม�น้ำโออิกัาวะ (Oigawa River) อย่�เบ่้องหน้า 
ร้วมที่ั้งภ่เขึ้าไฟฟ่จ้ิ และอ�าวซ่ร้่งะ (Suruga Bay) ได้ที่ั�ว
ที่ั้งหมดอ่กัด้วย ภาพที่ิวที่ัศน์ที่่�แสนงดงามเช�นน่้จ้ะม่
ให้ชมต้ั้งแต้�ช�วงปลายเด่อนเมษายนถึึงต้้นเด่อนต้่ลาคม

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน

สวนสาธารณะ
มากิโนะฮาระ 

พิพิธภััณฑ์์ชาแห่่งชิซููโอกะ
ฟูจิิโนะกุนิ ชาโนะมิยาโกะ 

ทงกัตสึ พิงก์มอส

เขื่่�อนคุุโรเบะ

Tateyama Ropeway 

Snow Wall Tateyama

เจิแปนแอลป์
เท่อกเขื่าทาเตยามะ



ลงทะเบียน
• ต้ั้งแต้�วันน่้ถึึงวันที่่� 29 มกัร้าคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ่ลผ่่้ ได้ร้ับสิที่ธิ�วันที่่� 3 กั่มภาพันธ์ 2566 
• จ้ำนวนสิที่ธิ�ผ่่้เขึ้้าร้�วมกัิจ้กัร้ร้ม 15 สิที่ธิ� 
  (ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม 1 คนต้�อ 1 สิที่ธิ� 
  ร้วม 30 คน)

การสัำารองที�นั�ง
• ชำร้ะเงนิมดัจ้ำ 40,000 บาที่ ภายในวนัที่่� 17 กัม่ภาพนัธ์ 2566
• ชำร้ะเงนิส�วนท่ี่�เหลอ่ ภายในวนัที่่� 21 มน่าคม 2566

กรณ์ียกเลิกการเด้ินทาง
• ภายในวันที่่� 17 กั่มภาพันธ์ 2566 : ไม�ม่ค�าใช้จ้�าย
• ภายในวันที่่� 21 ม่นาคม 2566 : เกั็บค�าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 40,000 บาที่
• ต้ั้งแต้�วันที่่� 22 ม่นาคม 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม�ค่นเงินใด ๆ
  ที่ัง้สิน้เน่�องจ้ากัได้สำร้องค�าใช้จ้�ายล�วงหน้าให้ผ่่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING OUTBOUND TRIP

อัตราค่าบริการ

ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม�ร้วมต้ั�วเคร้่�องบิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้่�องบิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

94,900

99,900 

29,000

32,000

66,200

รายละเอียด้ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรว่ม
• ค�าปร้ะกัันภัยอ่บัต้ิเหต้่่ร้ะหว�างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บาที่ เง่�อนไขึ้ต้ามกัร้มธร้ร้ม์

อัตรานี�ไม่รว่ม
• ค�าน้ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว�าสายกัาร้บิน
  กัำหนด (Economy class ไม�เกัิน 30 กักั. / 
  Business class ไม�เกัิน 40 กักั.)
• ค�าใช้จ้�ายส�วนต้ัวนอกัเหน่อจ้ากัที่่�ร้ะบ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช�น ค�าอาหาร้และเคร้่�องด่�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค�าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค�าซักัร้่ด เป็นต้้น
• ค�าภาษ่หักั ณ ที่่�จ้�าย 3%, ภาษ่ม่ลค�าเพิ�ม 7%

DAY 7
28 เมษายน 2566
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ-ท่าอากาศยานสั่ว่รรณ์ภูมิ
00.20 น.

05.25 น.

ออกัเดินที่างส่�กัร้่งเที่พฯ โดยสายการบิินไทย 
เที่่�ยวบินที่่� TG 661 (ใช้เวลาเดินที่าง 7 ชั�วโมง)

เดินที่างถึึงที่�าอากัาศยานส่วร้ร้ณภ่มิโดยสวัสดิภาพ

DAY 6
27 เมษายน 2566
ว่ัด้อาซาก่สัะ-ท่าเรืออาซาก่สัะ-ล่องเรือแม่นำ�าซูมิด้ะ-
โอได้บะ-ภัตตาคารเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่-
Shibuya Sky @Shibuya Scramble Square-
ช็อปป้งย่านชิบูยา-ภัตตาคารราเม็งข้อสัอบ-
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ  
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

20.00 น.

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ว้ดอาซากุสะ (Asakusa) ต้ั้งอย่�ในย�าน
อาซากั่สะ วัดน่้เป็นวัดในพร้ะพ่ที่ธศาสนาที่่�เกั�าแกั�ที่่�ส่ด
ในภม่ภิาคคนัโต้ขึ้องญี่่�ป่�น สร้้างขึ้ึน้ต้ัง้แต้� ค.ศ. 628-645 
จ้ด่เด�นขึ้องวดัอาซากัส่ะคอ่โคมแดงขึ้นาดมหมึาที่่�ต้ัง้อย่�
บร้ิเวณปร้ะต้่คามินาร้ิมง ที่ั้งสองขึ้้างขึ้องโคมแดง
ม่ร้่ปป้�นขึ้อง 2 ที่วาร้บาล ร้ักัษาปร้ะต้่ ได้แกั� ฟ่จ้ิน 
เที่พเจ้้าแห�งสายลม และไร้จ้ิน เที่พเจ้้าแห�งอส่น่บาต้ 
ต้ร้งกัลางวัดม่กัร้ะถึางธ่ปขึ้นาดใหญี่� ซึ�งม่ความเช่�อ
ว�าถึ้าได้ร้ับควันธ่ปน่้ต้ิดต้ัวมาจ้ะโชคด่ม่ส่ขึ้ จ้ากันั้น
ล่องเรือแม่น�ำซูมิดะ-โอไดบิะ ชมความสวยงามขึ้อง
สองฝั่้�งแม�น้ำในโต้เกั่ยว มองเห็นต้ึกัฟองเบ่ยร้์ Asahi 
Beer Tower และต้ึกัร้่ปดวงไฟ Super Dry Hall 
ร้ิมแม�น้ำซ่มิดะ

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภู้ตูตูาคารเนื�อวากิวย่างโตูเก่ยว

เดินที่างส่� Shibuya Sky @Shibuya Scramble 
Square แลนด์มาร้์กัแห�งใหม�ขึ้องโต้เกั่ยวที่่�ชิบ่ยา 
ชมววิสด่ต้ร้ะกัาร้ต้า สมัผ่สับร้ร้ยากัาศโต้เกัย่วและชบิย่า
ในร้ป่แบบใหม�บนดาดฟ้า Shibuya Sky ชัน้ 47 ต้�อด้วย
ชั้็อปปิงย่านชั้ิบิูยา ศ่นย์กัลางขึ้องแฟชั�นขึ้องวัยร้่�น 
เป็นแยกัที่่�คนขึ้้ามถึนนเยอะมากัจ้นต้ิดอันดับโลกั 

ชิบ่ยาม่ห้างหลายแห�ง ม่สินค้าให้เล่อกัมากัมาย 
เช�น ร้องเที่้า Onitsuka Tiger, กัร้ะเป๋า Bao Bao 
Issey Miyake, เส่้อ Comme des Garçons, 
ABC Mart, Big Camera, ร้้านขึ้ายยาที่่�จ้ำหน�ายยาและ
เคร้่�องสำอาง เร้ย่กัได้ว�าเป็นแหล�งที่่�ไม�ควร้พลาดเช�นกันั

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค��า ณ  ภู้ตูตูาคารราเม็งข�อสอบิ 
ส่ดยอดร้าเม็งร้ะดับที่็อปร้้านน่้ไม�สามาร้ถึจ้อง
ล�วงหน้าได้ ดังนั้นที่่มงานจ้ะคอยบร้ิกัาร้อย่�หน้าร้้าน 
เพ่�อแนะนำกัาร้เลอ่กัรั้บปร้ะที่านสด่ยอดร้าเมง็ข้ึ้อสอบ
ร้สชาต้ิที่่�ต้้องกัาร้

ออกัเดินที่างไปยังที่�าอากัาศยานฮาเนดะ 
 

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างส่�กรินเพ่ย มากิโนะฮาระ (Grinpia 
Makinohara) แหล�งที่�องเที่่�ยวภายใต้้คอนเซปต้์
เกั่�ยวกัับชาที่่�ให้ผ่่้มาเย่อนได้สน่กัสนานกัับกัาร้ช็อปปิง
และกัิจ้กัร้ร้มต้�าง ๆ มากัมาย เช�น “กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชา” 
สด ๆ จ้ากัไร้�* นับเป็นโอกัาสที่่�หาได้ค�อนขึ้้างยากั
แม้ในแหล�งผ่ลิต้ชาเขึ้่ยวอย�างชิซ่โอกัะเองกั็ต้าม 
จ้ึงไม�ควร้พลาดเลยที่่เด่ยว นอกัจ้ากัน่้ยังสามาร้ถึ
เขึ้้าชมโร้งงานผ่ลิต้ใบชาซึ�งต้ั้งอย่�ภายในกัร้ินเพ่ย 
มากัิโนะฮาร้ะ เล่อกัซ่้อชาเขึ้่ยว “เซ็นจ้ะ” (Sencha 
ใบชาซึ�งเป็นที่่�นิยมมากัที่่�ส่ดในญี่่�ป่�น ไม�ผ่�านกัาร้หมักั 
ร้สชาต้กิัลมกัล�อม) และขึ้นมชนดิต้�าง ๆ ท่ี่�ร้บัปร้ะที่าน
ค่�กัับน้ำชาได้อ่กัด้วย
(*สามาร้ถึนำใบชาที่่�เด็ดมากัลับบ้านได้ ที่ั้งน่้ช�วง
กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชาจ้ะขึ้ึ้นอย่�กัับสภาพชาและ
สภาพอากัาศในแต้�ละปี)

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ภู้ตูตูาคารสุก่ยาก่�
ร้ะดับดาวมิชลิน ชิมเน่้อวัวญี่่�ป่�นเกัร้ด A5 ที่่�นำมาที่ำ
ส่กั่ยากั่้แบบต้้นต้ำร้ับญี่่�ป่�น โดยที่ำที่่ละแผ่�น ๆ 
(สำหร้ับที่�านที่่�ไม�ร้ับปร้ะที่านเน่้อ ม่เน่้อหม่ให้บร้ิกัาร้)

นำเข้ึ้าท่ี่�พกััโร้งแร้ม Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

วัดอาซูากุสะ

กรินเพีย มากิโนะฮาระ

ย่านชิบูยาราเม็งขื่้อสอบ



ลงทะเบียน
• ต้ั้งแต้�วันน่้ถึึงวันที่่� 29 มกัร้าคม 2566 
  ปร้ะกัาศผ่ลผ่่้ ได้ร้ับสิที่ธิ�วันที่่� 3 กั่มภาพันธ์ 2566 
• จ้ำนวนสิที่ธิ�ผ่่้เขึ้้าร้�วมกัิจ้กัร้ร้ม 15 สิที่ธิ� 
  (ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม 1 คนต้�อ 1 สิที่ธิ� 
  ร้วม 30 คน)

การสัำารองที�นั�ง
• ชำร้ะเงนิมดัจ้ำ 40,000 บาที่ ภายในวนัที่่� 17 กัม่ภาพนัธ์ 2566
• ชำร้ะเงนิส�วนท่ี่�เหลอ่ ภายในวนัที่่� 21 มน่าคม 2566

กรณ์ียกเลิกการเด้ินทาง
• ภายในวันที่่� 17 กั่มภาพันธ์ 2566 : ไม�ม่ค�าใช้จ้�าย
• ภายในวันที่่� 21 ม่นาคม 2566 : เกั็บค�าธร้ร้มเน่ยม
  คนละ 40,000 บาที่
• ต้ั้งแต้�วันที่่� 22 ม่นาคม 2566 : สงวนสิที่ธิ� ไม�ค่นเงินใด ๆ
  ที่ัง้สิน้เน่�องจ้ากัได้สำร้องค�าใช้จ้�ายล�วงหน้าให้ผ่่เ้ดนิที่างแล้ว
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UPCOMING OUTBOUND TRIP

อัตราค่าบริการ

ผ่่้ถึ่อห่้นกั่้ ปต้ที่. และผ่่้ต้ิดต้าม
พักัห้องละ 2 คน (Economy class)

บ่คคลที่ั�วไป (พักัห้องละ 2 คน)

พักัเด่�ยว เพิ�มร้าคา

ไม�ร้วมต้ั�วเคร้่�องบิน (ลดร้าคา)

ต้ั�วเคร้่�องบิน Business class 
(ร้าคาเร้ิ�มต้้นเพิ�มคนละ)

94,900

99,900 

29,000

32,000

66,200

รายละเอียด้ คนละ (บาท)

อัตราค่าบริการรว่ม
• ค�าปร้ะกัันภัยอ่บัต้ิเหต้่่ร้ะหว�างกัาร้เดินที่าง คนละ 
1,000,000 บาที่ เง่�อนไขึ้ต้ามกัร้มธร้ร้ม์

อัตรานี�ไม่รว่ม
• ค�าน้ำหนักักัร้ะเป๋าเดินที่างในกัร้ณ่เกัินกัว�าสายกัาร้บิน
  กัำหนด (Economy class ไม�เกัิน 30 กักั. / 
  Business class ไม�เกัิน 40 กักั.)
• ค�าใช้จ้�ายส�วนต้ัวนอกัเหน่อจ้ากัที่่�ร้ะบ่ไว้ ในร้ายกัาร้ 
  เช�น ค�าอาหาร้และเคร้่�องด่�มที่่�สั�งเพิ�มเอง ค�าโที่ร้ศัพที่์ 
  ค�าซักัร้่ด เป็นต้้น
• ค�าภาษ่หักั ณ ที่่�จ้�าย 3%, ภาษ่ม่ลค�าเพิ�ม 7%

DAY 7
28 เมษายน 2566
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ-ท่าอากาศยานสั่ว่รรณ์ภูมิ
00.20 น.

05.25 น.

ออกัเดินที่างส่�กัร้่งเที่พฯ โดยสายการบิินไทย 
เที่่�ยวบินที่่� TG 661 (ใช้เวลาเดินที่าง 7 ชั�วโมง)

เดินที่างถึึงที่�าอากัาศยานส่วร้ร้ณภ่มิโดยสวัสดิภาพ

DAY 6
27 เมษายน 2566
ว่ัด้อาซาก่สัะ-ท่าเรืออาซาก่สัะ-ล่องเรือแม่นำ�าซูมิด้ะ-
โอได้บะ-ภัตตาคารเนื�อว่ากิว่ย่างโตเกียว่-
Shibuya Sky @Shibuya Scramble Square-
ช็อปป้งย่านชิบูยา-ภัตตาคารราเม็งข้อสัอบ-
ท่าอากาศยานฮาเนด้ะ  
ช�วงเช้า

เที่่�ยง

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

20.00 น.

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เช้า ณ ห้องอาหาร้โร้งแร้ม
เดินที่างส่�ว้ดอาซากุสะ (Asakusa) ต้ั้งอย่�ในย�าน
อาซากั่สะ วัดน่้เป็นวัดในพร้ะพ่ที่ธศาสนาที่่�เกั�าแกั�ที่่�ส่ด
ในภมิ่ภาคคนัโต้ขึ้องญี่่�ป่�น สร้้างขึ้ึน้ต้ัง้แต้� ค.ศ. 628-645 
จ้ด่เด�นขึ้องวดัอาซากัส่ะคอ่โคมแดงขึ้นาดมหมึาท่ี่�ต้ัง้อย่�
บร้ิเวณปร้ะต้่คามินาร้ิมง ที่ั้งสองขึ้้างขึ้องโคมแดง
ม่ร้่ปป้�นขึ้อง 2 ที่วาร้บาล ร้ักัษาปร้ะต้่ ได้แกั� ฟ่จ้ิน 
เที่พเจ้้าแห�งสายลม และไร้จ้ิน เที่พเจ้้าแห�งอส่น่บาต้ 
ต้ร้งกัลางวัดม่กัร้ะถึางธ่ปขึ้นาดใหญี่� ซึ�งม่ความเช่�อ
ว�าถึ้าได้ร้ับควันธ่ปน่้ต้ิดต้ัวมาจ้ะโชคด่ม่ส่ขึ้ จ้ากันั้น
ล่องเรือแม่น�ำซูมิดะ-โอไดบิะ ชมความสวยงามขึ้อง
สองฝั่้�งแม�น้ำในโต้เกั่ยว มองเห็นต้ึกัฟองเบ่ยร้์ Asahi 
Beer Tower และต้ึกัร้่ปดวงไฟ Super Dry Hall 
ร้ิมแม�น้ำซ่มิดะ

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้กัลางวัน 
ณ ภู้ตูตูาคารเนื�อวากิวย่างโตูเก่ยว

เดินที่างส่� Shibuya Sky @Shibuya Scramble 
Square แลนด์มาร้์กัแห�งใหม�ขึ้องโต้เกั่ยวที่่�ชิบ่ยา 
ชมววิสด่ต้ร้ะกัาร้ต้า สมัผ่สับร้ร้ยากัาศโต้เกัย่วและชบิย่า
ในร้ป่แบบใหม�บนดาดฟ้า Shibuya Sky ชัน้ 47 ต้�อด้วย
ชั้็อปปิงย่านชั้ิบิูยา ศ่นย์กัลางขึ้องแฟชั�นขึ้องวัยร้่�น 
เป็นแยกัที่่�คนขึ้้ามถึนนเยอะมากัจ้นต้ิดอันดับโลกั 

ชิบ่ยาม่ห้างหลายแห�ง ม่สินค้าให้เล่อกัมากัมาย 
เช�น ร้องเที่้า Onitsuka Tiger, กัร้ะเป๋า Bao Bao 
Issey Miyake, เส่้อ Comme des Garçons, 
ABC Mart, Big Camera, ร้้านขึ้ายยาที่่�จ้ำหน�ายยาและ
เคร้่�องสำอาง เร้ย่กัได้ว�าเป็นแหล�งที่่�ไม�ควร้พลาดเช�นกันั

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้ค��า ณ  ภู้ตูตูาคารราเม็งข�อสอบิ 
ส่ดยอดร้าเม็งร้ะดับที่็อปร้้านน่้ไม�สามาร้ถึจ้อง
ล�วงหน้าได้ ดังนั้นที่่มงานจ้ะคอยบร้ิกัาร้อย่�หน้าร้้าน 
เพ่�อแนะนำกัาร้เลอ่กัร้บัปร้ะที่านสด่ยอดร้าเมง็ข้ึ้อสอบ
ร้สชาต้ิที่่�ต้้องกัาร้

ออกัเดินที่างไปยังที่�าอากัาศยานฮาเนดะ 
 

ช�วงบ�าย

ช�วงค�ำ

เดินที่างส่�กรินเพ่ย มากิโนะฮาระ (Grinpia 
Makinohara) แหล�งที่�องเที่่�ยวภายใต้้คอนเซปต้์
เกั่�ยวกัับชาที่่�ให้ผ่่้มาเย่อนได้สน่กัสนานกัับกัาร้ช็อปปิง
และกัิจ้กัร้ร้มต้�าง ๆ มากัมาย เช�น “กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชา” 
สด ๆ จ้ากัไร้�* นับเป็นโอกัาสที่่�หาได้ค�อนขึ้้างยากั
แม้ในแหล�งผ่ลิต้ชาเขึ้่ยวอย�างชิซ่โอกัะเองกั็ต้าม 
จ้ึงไม�ควร้พลาดเลยที่่เด่ยว นอกัจ้ากัน่้ยังสามาร้ถึ
เขึ้้าชมโร้งงานผ่ลิต้ใบชาซึ�งต้ั้งอย่�ภายในกัร้ินเพ่ย 
มากัิโนะฮาร้ะ เล่อกัซ่้อชาเขึ้่ยว “เซ็นจ้ะ” (Sencha 
ใบชาซึ�งเป็นที่่�นิยมมากัที่่�ส่ดในญี่่�ป่�น ไม�ผ่�านกัาร้หมักั 
ร้สชาต้กิัลมกัล�อม) และขึ้นมชนดิต้�าง ๆ ท่ี่�ร้บัปร้ะที่าน
ค่�กัับน้ำชาได้อ่กัด้วย
(*สามาร้ถึนำใบชาที่่�เด็ดมากัลับบ้านได้ ที่ั้งน่้ช�วง
กัิจ้กัร้ร้มเกั็บใบชาจ้ะขึ้ึ้นอย่�กัับสภาพชาและ
สภาพอากัาศในแต้�ละปี)

ร้ับปร้ะที่านอาหาร้เย็น ณ ภู้ตูตูาคารสุก่ยาก่�
ร้ะดับดาวมิชลิน ชิมเน่้อวัวญี่่�ป่�นเกัร้ด A5 ที่่�นำมาที่ำ
ส่กั่ยากั่้แบบต้้นต้ำร้ับญี่่�ป่�น โดยที่ำที่่ละแผ่�น ๆ 
(สำหร้ับที่�านที่่�ไม�ร้ับปร้ะที่านเน่้อ ม่เน่้อหม่ให้บร้ิกัาร้)

นำเข้ึ้าที่่�พกััโร้งแร้ม Grand Nikko Tokyo Daiba Hotel 
ห่รือเท่ยบิเท่า (4 ดาว)

วัดอาซูากุสะ

กรินเพีย มากิโนะฮาระ

ย่านชิบูยาราเม็งขื่้อสอบ


