
 
 
 

 
  

“ ก ำแพงหมิะทำเทยำมะแจแปนแอลป์  พงิคม์อสแหง่ทุง่ชบิะซำกรุะ 
  สวนทวิลปิบำนทีก่รนิปะ  ชมิสดุยอดอำหำรระดบัต ำนำน  ” 

(ก ำหนดกำรเดนิทำง 7 – 13 พฤษภำคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ไรน์นชิ ทรำเวล ขอน ำท่ำนชมเสน้ทำง  ก ำแพงหมิะแห่งทำเทยำม่ำ   ปกคลุมอยู่บนยอดเขำ ชมควำม

งดงำมทุ่งพิง้คม์อส (  ชบิะซำกรุะ ) ชม    สวนไผ่แหง่เกยีวโต  สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร ์เรือ่งเกอชิำ  ขึน้
รถไฟโทร็อคโกะสำยโรแมนตกิ    ผ่ำนสะพำนโทเก็ทซ ึตลอดเสน้ทำงท่ำนจะไดช้ืน่ชมธรรมชำตอิันแสน
งดงำม    วัดเท็นเรยีวจ ิวัดมังกรสวรรคส์รำ้งดว้ยไม ้เป็นหนึง่ใน หำ้ วัดนกิำยเซนทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ   พเิศษทำง 
ไรนน์ชิ ทรำเวล ไดจ้ัดอำหำรพเิศษบำงมือ้ทีไ่ดร้ับกำรประกนัควำมอรอ่ยโดย      
 

ภัตตำคำรไคเซก ิ รับประทำนสดุยอดของอำหำรญีปุ่่ นอำหำรทีเ่สริฟ์เฉพำะระดับไดเมยีว (ระดับเจำ้ผูป้กครอง

นครของญีปุ่่ น) สบืทอดจำกตน้ต ำรับเกยีวโตเป็นเวลำนำนกวำ่ 400 ปี โดยอำหำรแตล่ะอยำ่งท ำขึน้จะเลอืกสรรจำก
วตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุ ควำมสดทีส่ดุเปลีย่นไปตำมฤดกูำล 
 

ภัตตำคำรเนื้อวำกวิย่ำง  โดยท่ำนจะลิม้ชมิเนื้อวัววำกวิคุณภำพดี หรือซฟีู้ ด  มำย่ำงในเตำดูดควัน  ท่ำน

สำมำรถเลอืกป้ิง หรอืยำ่งใหไ้ดค้วำมสกุตำมทีท่่ำนตอ้งกำร แลว้น ำมำจิม้ในน ้ำจิม้เปรีย้วหวำน ทีป่รงุพเิศษส ำหรับ
กำรรับประทำนรว่มกับเนือ้เกรดดพีเิศษ 

 

ภัตตำคำรสำรพัดป ู  ภัตตำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บควำมนยิมสงูสดุในประเทศญีปุ่่ น ทกุเมนูลว้นท ำมำจำกป ูทำ่นจะ

ประทับใจในควำมสด อรอ่ย 
 

ภัตตำคำรชำบูชำบู  น ำเนื้อสไลดบ์ำง  มำลวก โดยจุ่มในน ้ำซปุเดอืด ไม่กีว่นิำทก็ีสกุไดท้ี ่ ยังคงรสชำตคิวำม
หวำนของเนื้อไดอ้ย่ำงด ี ยิง่ไดน้ ้ำจิม้ทีม่ใีหทั้ง้น ้ำจิม้งำบดขน้ๆส ำหรับเนื้อวัว และเนื้อหมู  สว่นน ้ำจิม้เปรีย้วรสจัด
ส ำหรับผัก   ยิง่อรอ่ยจนแทบหยดุไมไ่ด ้ แตเ่พือ่ควำมสมบรูณ์แบบควรตบทำ้ยดว้ยอดูง้ หรอืขำ้ว ใสใ่นหมอ้ชำบขูอง
แตล่ะทำ่นทีม่นี ้ำซปุเขม้ขน้   เตมิผักนดิหน่อยแกเ้ลีย่น  เทำ่นีก็้อ ิม่สมบรูณ์แบบตำมแบบชำวญีปุ่่ น 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วันแรก กรงุเทพฯ – โอซำกำ้ 
20.30 น พรอ้มกันสนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชัน้ 4 ประต ู2 บรเิวณเคำนเ์ตอร ์C สำยกำร

บนิไทย (TG) พบเจำ้หนำ้ทีแ่ละหัวหนำ้ทัวรไ์รนน์ชิ ทรำเวล จะคอยดแูลควำมสะดวกใหก้ับทำ่น
กอ่นขึน้เครือ่งพรอ้มเดนิทำงไปกับคณะทัวรเ์พือ่ใหบ้รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 

23.30 น. เหนิฟ้ำสูป่ระเทศญีปุ่่ นโดยสำยกำรบนิไทย  ( TG )  เทีย่วบนิที ่ TG 622 
 

วันทีส่อง เมอืงโอซำกำ้ – เมอืงอำรำชยิำมำ่ – สะพำนโทเก็ตซ ึ– วัดเท็นเรยีวจ ิ 
     สวนไผแ่หง่เกยีวโต – ภัตตำคำรโซบะปลำแมน่ ้ำโฮสอุำรำชยิำมำ่ – รถไฟสำยโรแมนตกิ –  
     ภัตตำคำรไคเซก ิ
07.00 น. เดนิทำงถงึเมอืงโอซำกำ้ ประเทศญีปุ่่ น  หลังจำก  ผ่ำนขัน้ตอนศุลกำกรเรยีบรอ้ยแลว้  น ำท่ำนเขำ้สู่

เมอืงโอซำกำ้ เมอืงใหญแ่หง่หนึง่ในบรรดำหลำยเมอืง     เดนิทำงสูเ่มอืงอำรำชยิำมำ่ ผ่ำนสะพำน
โทเก็ตซ ึตลอดเสน้ทำงทำ่นจะได ้  ชืน่ชมควำมงำมของธรรมชำต ิ  อนัแสนงดงำม   น ำทำ่นเดนิทำง
ชมวัดเท็นเรยีวจ ิ น ำท่ำนเทีย่วชมสวนไผ่แห่งเกยีวโต สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตร ์เรือ่งเกอชิำ 
ทีง่ดงำมตระกำรตำไปทั่วโลก  



 
 
 

เทีย่ง        รับประทำนอำหำรกลำงวัน   ณ   ภัตตำคำรโซบะปลำแมน่ ้ำโฮสอุำรำชยิำมำ่ 

 น ำท่ำนขึน้ รถไฟโทร็อกโก๊ะสำยโรแมนตกิ ท่ำนจะไดช้มควำมงำม    ตำมทำงรถไฟจะไป

ตำมไหลเ่ขำ บรรยำกำศทีเ่รำควรชม   พรอ้มสดชืน่ตำมแมกไมท้ีท่ำ่นจะประทับใจไปนำนแสนนำน 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ  ณ  ภตัตำคำรไคเซก ิ
  ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว ถนัดศร ี  สวสัดวิตัน ์) 
 รับประทำนสดุยอดของอำหำรญีปุ่่ นอำหำรทีเ่สริฟ์เฉพำะระดับไดเมยีว (ระดับเจำ้ผูป้กครองนคร

ของญีปุ่่ น) สบืทอดจำกตน้ต ำรับเกยีวโตเป็นเวลำนำนกวำ่ 400 ปี โดยอำหำรแตล่ะอยำ่งท ำขึน้จะ
เลอืกสรรจำกวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุ ควำมสดทีส่ดุเปลีย่นไปตำมฤดกูำล 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม KANASAWA HAKUCHORO HOTEL SANRAKU 
 

วันทีส่ำม เทอืกเขำทำเทยำมะ – เขือ่นคโุรเบะ -  กระเชำ้พำโนรำมำ่ – ยอดดอยมโุรโด  -  
     ก ำแพงหมิะแหง่ทำเทยำมำ่ - น ้ำตกเมยีวโจ –  ทีร่ำบสงูบโิจไดรำ่  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สถำนที่สุดคลำสสคิ ที่จะท ำใหท้่ำนประทับใจกับกำรเที่ยวชมบนเสน้ทำง เจแปน
แอลป์ ของเทอืกเขำทำเทยำมะ (Tateyama) ถอืเป็นหลังคำของประเทศ น ำท่ำนสู ่ สถำนีโองิ
ซำว่ำ เริม่ดว้ยน ำท่ำนโดยสำรรถโคช้ไฟฟ้ำปลอดมลพษิ    ทะลุอุโมงค์ใตภู้เขำเป็นทำงยำวรวม 6.1 
กโิลเมตร เพือ่มำชมควำมอลังกำรของ      เขือ่นคโุรเบะ เขือ่นขนำดยักษ์ทีม่คีวำมยำวของสนัเขือ่นถงึ 
800 เมตร ท่ำนสำมำรถเดนิชมววิที่โอฬำรตระกำรตำของเทือกเขำแอลป์ได  ้ น่ังกระเชำ้ไฟฟ้ำสู่ควำม

ตืน่เตน้อกีรูปแบบหนึง่ของกำรมำเยอืนเสน้ทำงเจแปนแอลป์      สู่สถำนีคุโรเบะไดร่ำ ทีร่ำบสูงบน
ไหล่เขำทีท่่ำนสำมำรถ    ชมทัศนียภำพของชอ่งเขำทีเ่ป็น เหวลกึสรำ้งควำมตืน่ตำตืน่ใจ
ยิง่แก่นักท่องเที่ยวทุกคน โดยน ำท่ำนน่ังกระเชำ้ขำ้มเหวลกึ หรือที่เรียกว่ำ TATEYAMA ROPEWAY 
กระเชำ้ซึง่ใชส้ลงิของกระเชำ้จำกตน้ทำงถงึปลำยทำง โดยไมม่เีสำค ้ำคั่นกลำง ยำว 1,700 เมตร   จงึได ้

ฉำยำวำ่  กระเชำ้พำโนรำมำ่ เปลีย่นอริยิำบถกนัสกัเล็กนอ้ย     ไฮไลทแ์หง่เสน้ทำงนี ้   โดยสำร  รถ
โคช้ไฟฟ้ำไรม้ลพษิทะลอุโุมงคใ์ตภ้เูขำทำเทยำมำ่ทีส่งูถงึ 3,015 เมตร สูย่อดดอยมโุรโด  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 

 เดนิทำงถงึ ยอดดอยมโุรโด จดุชมววิสงูสดุของเสน้ทำงนี ้ บรเิวณยอดเขำทำ่นสำมำรถแลเห็น

ทะเลสำบนอ้ยใหญ ่ ทะเลเมฆทีต่ัดกับขอบฟ้ำสสีดตลอดทัง้วนัทัง้คนื สรำ้งควำมประทับใจใหแ้ก่
ทำ่นมริูล้มื  น ำทำ่นน่ังรถโคช้ สำยธรรมชำตโิดยโชเฟอรม์อือำชพี ระหวำ่งทำงก็จะเห็นป่ำสนทีป่ก

คลมุไปดว้ยหมิะในฤดหูนำว พอพน้แนวป่ำสนและโคง้ขึน้ไปก็จะเห็นก ำแพงหมิะแหง่ทำเท
ยำมำ่   ปกคลมุอยูบ่นยอดเขำ โดยในบำงปีมคีวำมสงูกวำ่ 20 เมตร      เกดิจำกกำรไถเอำหมิะ
ออกโดยกำรใชด้ำวเทยีมเพือ่หำจดุของถนนแลว้ไถเพือ่ใหเ้ป็นถนนใหนั้กทอ่งเทีย่วไดข้ ึน้ไปชม
ทัศนยีภำพซึง่ไมไ่ดเ้ห็นไดง้ำ่ย ๆ ซึง่ก็จะเหมอืนมกี ำแพงหมิะสงูอยูทั่ง้สองขำ้งทำง      

 

 



 
 
 

 ควำมอลังกำรจำกธรรมชำต ิหมิะขำวโพลนตดักบัทอ้งฟ้ำสคีรำม   ผำ่นป่ำสนดกึด ำบรรพอ์ำยกุวำ่ 1,000 ปี          

ทำ่นจะไดส้มัผัส น ้ำตกเมยีวโจ เป็นน ้ำตกทีส่งูทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ น เดนิทำงสูท่ี ่รำบสงูบโิจไดรำ่ 
เพือ่ น่ังรถกระเชำ้ไฟฟ้ำรปูขัน้บนัได สูส่ถำนทีำเทยำมำ่  

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ   ภตัตำคำรอำหำรญีปุ่่ น  
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก โรงแรม  BUENA VISTA HOTEL, MATSUMOTO หรอืเทยีบเทำ่ 
 

วันทีส่ ี ่ ปรำสำทมตัสโุมโต ้– ทุง่ชบิะซำกรุะ  - สวนกรนิปะ 
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 เขำ้ชม ปรำสำทมัตสโุมโต  ้แวะชมจุดทีส่ ำคัญของเมอืง ถูกสรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1504 ระหว่ำงชว่งที่

โกลำหลของสงครำมกลำงเมอืง  โดยทีก่ ำแพงหนิกบัคนู ้ำทีอ่ยูร่อบปรำสำทแหง่นีเ้ทำ่นัน้ทีย่งัคงสภำพเดมิ
เหมอืนเมือ่ครัง้อดตี ปรำสำทหลังนีก้็ถกูเรยีกวำ่ "ปรำสำทอกีำ" หรอื "ปรำสำทด ำ" น่ันก็เพรำะดำ้นนอกของ
ปรำสำทไดใ้ชส้ดี ำเป็น     สดี ำเป็นสหีลักในกำรก่อสรำ้ง  ภำยในเต็มไปดว้ยค่ำยกลต่ำงๆมำกมำย เพือ่
ควำมปลอดภยัของโชกนุ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทุง่ชบิะซำกรุะ หรอืทีรู่จั้กกันในนำม “ พิง้คม์อส ” ในชว่งฤดใูบไมผ้ลดิอกไม ้
จะบำนและหนำ้ตำดูคลำ้ยกับดอกซำกุระ ... ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสเีขยีวแทนดูคลำ้ยตน้หญำ้ 
ดังนั้นจึงเรียกกันว่ำ “ชบิะซำกุระ” … ค ำว่ำชบิะ หมำยถึงตน้หญำ้ แปลไดว้่ำ ซำกุระตน้หญำ้                   
น ำท่ำนเดนิชมตน้ชบิะซำกุระที่มอียู่อยู่นับแสนตน้ ปลูกอยู่บรเิวณรอบภูเขำฟูจ ิซึง่มจี ำนวนมำก
ทีส่ดุในภำคคันโต  ดเูหมอืนพรมหลำกส ีทัง้สขีำว สชีมพู และสแีดงซึง่สขีองดอกจะเขม้ขึน้ตำม
อำยทุีป่ลกู  ใหท้ำ่นสมัผัสและเก็บภำพควำมประทับใจตำมอัธยำศัย    

 น ำทำ่นชมสวนกรนิปะ เพือ่น ำทำ่นเขำ้ชมสวนทวิลปิทีง่ดงำมและอยูใ่นชว่งทีบ่ำน ใหเ้วลำท่ำน
ถำ่ยรปูดอกทวิลปิอันงดงำม 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HAKONE YUNOHANA PRINCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 

วันทีห่ำ้ พระพทุธรปูไดบทุส ึ– วัดโคโตะกอุนิ - วัดฮำเซเดระ - ตกึเมโทรโพลแิทน – อำเม 
      โยโกะ -   ภัตตำคำรเนือ้วำกวิยำ่ง   
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 เขำ้มนัสกำรพระพทุธรปูไดบทุส ึหรอื พระอมติตำพทุธ   นโิอยรุำอ ิแปลวำ่ พระพทุธรปูองคใ์หญ ่ตัง้อยู่
ในวัดโคโตะกอุนิ (Kotokuin Temple) สรำ้งจำกส ำรดิ เมือ่ปี ค.ศ.1795 ควำมสงูขององคพ์ระ 11.35 

เมตร มนี ้ำหนัก 122 ตัน ตัง้อยูก่ลำงลำนโลง่แจง้ หนัหนำ้ไปทำงมหำสมทุรแปซฟิิก ซึง่อดตีองคพ์ระได ้
ประดษิฐำนอยูใ่นวหิำร แตเ่นือ่งจำกเกดิ        สนึำมไิดพั้ดผำ่นหลำยครัง้และท ำใหว้หิำรไดพั้งทลำย แตอ่งค์
พระไมไ่ดรั้บควำมเสยีหำยแตอ่ยำ่งใด ส ำหรับสเีขยีวขององคพ์ระทีเ่ห็นนัน้ไมใ่ชเ่พรำะวำ่ทำสเีขยีว แตเ่กดิ
จำกกำรทีส่ ำรดิท ำปฏกิริยิำออกซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมำอยำ่งยำวนำนหลำยพันปีจนท ำใหก้ลำยเป็นสเีขยีว 
ซึง่หำกสงัเกตใหด้กี็จะเห็นรอยเชือ่มตอ่โลหะขององคพ์ระทัง้หมดถงึ 8 ช ิน้                           

 น ำทำ่นชม ตน้สนทีส่มเด็จพระเจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู                
ทรงปลกูไว ้ ในวโรกำสทีเ่สด็จเยอืน วัดโคโตะกอุนิ   เมือ่วันที ่ 25 กนัยำยน 2530 และตน้สนที่
พระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยูห่วั  (รัชกำลที ่7) ทรงปลกู ในวโรกำสทีเ่สด็จพระรำช
ด ำเนนิพรอ้มดว้ยสมเด็จพระนำงเจำ้ร ำไพพรรณี พระบรมรำชนิ ี       มำเยอืนทีว่ดัแหง่นี ้เมือ่วันที ่4 เมษำยน 

2474  น ำทำ่นเดนิทำงสูว่ดัฮำเซเดระ ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขำหันหนำ้ออกไปยงัมหำสมทุรแปซฟิิค เป็น

สถำนทีศ่กัดิส์ทิธิส์ ำคัญอกีแหง่หนึง่ของประเทศญีปุ่่ น เนือ่งจำกเป็นทีป่ระดษิฐำน        เจำ้แมก่วนอมิไม ้
แกะสลัก 10 เศยีรใหญท่ีส่ดุในญีปุ่่ น บรเิวณวดักวำ้งขวำง มภีำพกรำฟฟิกแสดงหมูอ่ำรำม สวนญีปุ่่ นที่
สวยงำม ตน้สนใหญอ่ำยหุลำยรอ้ยปี พระพทุธรปูโพธิส์ตัว ์2องค ์ตัง้ไวใ้หไ้หวส้กักำระ ตรงประตใูหญนั่น้ ถอื
เป็นจดุส ำคัญส ำหรับนักทอ่งเทีย่วนยิมมำถำ่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรญีปุ่่ น 
 น ำทำ่นชม ตกึเมโทรโพลแิทน หรอื ทีว่ำ่กำรมหำนครโตเกยีว กองบญัชำกำรทีด่แูล 23 เขตใน

กรงุโตเกยีว มชีือ่เต็มวำ่ TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT BUILDING ตกึแฝดทีทุ่ม่ทนุสรำ้งถงึ 
15,700,000,000 เยน เพยีบพรอ้มดว้ยควำมหรหูรำและทันสมยัทีส่ดุดว้ยกำรออกแบบโครงสรำ้งให ้
เหมอืนกบัชิน้สว่นคอมพวิเตอร ์เคยเป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในกรงุโตเกยีว ในปี ค.ศ. 1991 - 2006 ถกูท ำลำยสถติิ
โดย อำคำรโตเกยีวมดิทำวน ์น ำทำ่นขึน้ชมววิอนังดงำมของโตเกยีว บรเิวณชัน้ 41  

 ทำ่นจะไดต้ืน่ตำกบัทศันยีภำพของกรงุโตเกยีวทีเ่ต็มไปดว้ยตกึอำคำรส ำนักงำนมำกมำยและรำ้นขำยของที่

ระลกึ   สู ่ อำเมโยโกะ (Ameyoko)  ยำ่นรำ้นคำ้ทีไ่ดรั้บควำมนยิมสงู พร่ังพรอ้มดว้ยอำหำรจำก

หลำกหลำยชำต ิตัง้แตผ่ลไมส้ดหั่นพรอ้มทำน ขำ้วหนำ้ซฟีู้ดสดๆ ทำโกะยำก ิคร็อกเก ้(croquette) แซนวชิ
เคบบั เสีย่วหลงเปำ ไปจนถงึต๊อกโบกขีองเกำหลเีลยทเีดยีว แตล่ะอยำ่งรำคำอยูท่ีป่ระมำณ 500 เยนเทำ่นัน้  

 
 
 
 



 
 
 

ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ  ภัตตำคำรเนือ้วำกวิยำ่ง   
 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว ถนัดศร ี  สวสัดวิตัน ์)  

โดยท่ำนจะลิม้ชมิเนื้อวัววำกวิคุณภำพด ีหรอืซฟีู้ ด  มำย่ำงในเตำดูดควัน  ท่ำนสำมำรถเลอืกป้ิง 
หรอืยำ่งใหไ้ดค้วำมสกุตำมทีท่่ำนตอ้งกำร แลว้น ำมำจิม้ในน ้ำจิม้เปรีย้วหวำน ทีป่รุงพเิศษส ำหรับ
กำรรับประทำนรว่มกับเนือ้เกรดดพีเิศษ 
  น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพั่กโรงแรม    HOTEL THE CELESTINE TOKYO SHIBA หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วันทีห่ก ตลำดปลำโทโยส ุ– ลอ่งเรอืแมน่ ้ำสมุดิะ - ภัตตำคำรชำบชูำบ ู- ยำ่นชนิจกู ุ   
      ภัตตำคำรสำรพัดป ู-  สนำมบนิฮำเนดะ  
เชำ้ รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ ตลำดปลำโทโยส ุ ตลำดปลำแหง่ใหมข่องกรงุโตเกยีวทีใ่หญแ่ละสะอำดและ

พรอ้มไปดว้ยอปุกรณ์ทันสมยัใหเ้รำไดต้ืน่เตน้ เป็นทัง้ตลำดขำยสง่ปลำ (Marine Products Wholesale 
Market) เชำ้มดืจะมกีำรประมลูปลำมำกโุระ (Maguro) ตลำดผักและผลไม ้ (Vegetable and Fruits 
Market) ทีเ่รยีงรำยไปดว้ยผักและผลไมท้ีม่สีสีนัอยำ่งสวยงำม    

 น ำทำ่นลอ่งเรอืแมน่ ้ำสมุดิะ แมน่ ้ำทีแ่ยกออกมำจำกแมน่ ้ำอะระกะวะ ไหลผำ่นกรงุโตเกยีวออกสูอ่ำ่ว

โตเกยีว สำมำรถชมววิทวิทศันท์ีส่วยงำมไดท้ัง้สองฝ่ังแมน่ ้ำ จำกกลำงแมน่ ้ำสมุดิะ และชมสถำนทีส่ ำคัญๆ 
ของยำ่น อำซำกสุะ เชน่ โตเกยีวสกำยทร,ี ตกึอำซำฮ ีเป็นตน้ 

 เทีย่ง รับประทำนอำหำรเทีย่ง ณ  ภัตตำคำรชำบชูำบ ู
( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว ถนัดศร ี  สวสัดวิตัน ์)  

 น ำเนื้อสไลดบ์ำง  มำลวก โดยจุ่มในน ้ำซปุเดอืด ไม่กีว่นิำทก็ีสกุไดท้ี ่ ยังคงรสชำตคิวำมหวำน
ของเนื้อไดอ้ย่ำงด ี ยิง่ไดน้ ้ำจิม้ทีม่ใีหทั้ง้น ้ำจิม้งำบดขน้ๆส ำหรับเนื้อวัว และเนื้อหมู  สว่นน ้ำจิม้
เปรีย้วรสจัดส ำหรับผัก   ยิง่อร่อยจนแทบหยุดไม่ได ้ ควรตบทำ้ยดว้ยอูดง้ หรอืขำ้ว ใสใ่นหมอ้
ชำบขูองแตล่ะทำ่นทีม่นี ้ำซปุเขม้ขน้   เตมิผักนดิหน่อยแกเ้ลีย่น  เทำ่นีก็้อ ิม่สมบรูณ์แบบตำมแบบ
ชำวญีปุ่่ น ( ทำ่นทีไ่มท่ำนเนือ้ววั มเีนือ้หมแูทน )  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

น ำท่ำนชอ้ปป้ิงย่ำนชนิจูก ุ แหล่งชอ้ปป้ิงทีส่ ำคัญอกีแห่งหนึง่ของโตเกยีว โดยแนะน ำใหท้่ำนเลอืกซือ้
สนิคำ้ตำมใจชอบ โดยเฉพำะ รำ้น 100 เยน รำ้นยอดนยิมของชำวไทยและชำวญีปุ่่ น มหีำ้งสรรพสนิคำ้
ขนำดใหญ ่อำทเิชน่ ทำคำชมิำยำ่ ไทมส์แควร ์อเิซตัน มำรอู ิ(0101) มติสโึคฉ ิถนนชอ้ปป้ิงในชัน้ใตด้นิ ที่
มสีนิคำ้ต่ำง ๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้กันอย่ำงเต็มที ่ไม่ว่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ ของใชใ้นบำ้น ของมอืสอง 
ของเลน่ เรยีกไดว้ำ่เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงทีท่กุเพศ ทกุวัยสำมำรถเลอืกซือ้ของทีถ่กูใจไดภ้ำยในแหง่เดยีวกนั  

ค ่ำ                  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ  ภัตตำคำรสำรพัดป ู
 ( รับประกนัควำมอรอ่ยโดย ม.ร.ว ถนัดศร ี  สวสัดวิตัน ์) 
 ภัตตำคำรทีม่ชี ือ่เสยีงไดรั้บควำมนยิมสงูสดุในประเทศญีปุ่่ น ทกุเมนูลว้นท ำมำจำกป ูน ำมำปรงุใน

แบบตำ่งๆของญีปุ่่ น   ทำ่นจะประทับใจในควำมสด อรอ่ย  

20.30 น. สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นออกเดนิทำงสูส่นำมบนินำนำชำตฮิำเนดะ 
21.30 น. เตรยีมตัวเชค็อนิทีเ่คำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไทย 

   

วันทีเ่จ็ด  ฮำเนดะ –  กรงุเทพ 
00.20 น.      เหนิฟ้ำสูก่รงุเทพฯ   โดยสำยกำรบนิไทย  เทีย่วบนิที ่ TG 661 
04.50 น. เดนิทำงถงึกรงุเทพฯ  โดยสวสัดภิำพ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
 

วันเดนิทำง 

 
 

รำคำผูใ้หญ ่    
พักหอ้งละ  2 ทำ่น 

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก  
1 เด็ก + 1 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่

(เสรมิเตยีง) 

รำคำเด็ก 
(อำย ุ2 – 12 ปี) 

 

จัดหอ้งพัก 
1 เด็ก + 2 ผูใ้หญ ่
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

 
พักหอ้งเดีย่วเพิม่ 

7 – 13 พ.ค. 2562 79,900         77,900         72,900          68,900         18,000         

 
**** ค่ำทัวร์ ข ึน้กับอัตรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ ณ 26 กุมภำพันธ ์2562 อำจเปลีย่นแปลงตำมสภำวะตลำด ทำง
บรษัิทฯ อำจจะตอ้งมกีำรปรับตำมควำมเป็นจรงิ **** 
 

อตัรำนีร้วม 

* คำ่พำหนะและน ำเทีย่วตำมรำยกำร  * คำ่ตัว๋โดยสำรชัน้ธรรมดำเครือ่งบนิตำมรำยกำร   
* คำ่อำหำรตำมรำยกำร   * คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำร 
* คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่   * คำ่ขนกระเป๋ำเดนิทำง ทำ่นละ 1 ใบ( ไมเ่กนิ 30 กก. ) 
* คำ่หอ้งพกัโรงแรม 2 ทำ่นตอ่หอ้ง  * คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ  1,000,000 บำท 

* คำ่ทปิคนขบัรถ 
อตัรำนีไ้มร่วม 

* คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง   
* คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7 % 
* คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่โทรศพัท,์ ซกัรดี 
* คำ่ทปิหัวหนำ้ทัวร ์ซ ึง่ถอืเป็นธรรมเนยีมในกำรเดนิทำงทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเทีย่วทัว่โลกยดึถอื 
  ปฏบิตัติำมกนัมำ ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุนั 

กำรช ำระเงนิ    1) ทำงบรษัิทฯ ขอรับเงนิมดัจ ำกำรจอง 20,000  บำท/ทำ่น 

                          2) สว่นทีเ่หลอืช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 15 วันท ำกำร 
                         3) ทำ่นทีต่อ้งกำรออกใบเสร็จในนำมนติบิคุคล  ตอ้งแจง้พนักงำนขำยทรำบลว่งหนำ้ 
                       มฉิะนัน้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ทีจ่ะไมอ่อกใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษียอ้นหลัง 

กำรยกเลกิ        
-ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทกุกรณี  
-กอ่นเดนิทำงภำยใน 15 วนัท ำกำร บรษัิทฯมคีวำมจ ำเป็นตอ้งหัก 50% ของรำคำคำ่ทวัร ์ 

-หลงัเดนิทำง  15 วนัท ำกำรถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมดโดยทำ่นไม ่  สำมำรถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

หมำยเหต ุ              
1) รำยกำรทอ่งเทีย่วและอำหำร  อำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมหำกมเีหตจุ ำเป็น    

2) หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่ำ่นมคีวำมประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง   ( 
TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวำมแตกตำ่งกนั 

ซึง่อำจจะท ำใหท้ำ่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตำมทีต่อ้งกำร หรอื อำจไม่สำมำรถจัดหอ้งทีพั่กแบบ 3 เตยีงได ้ 
3) หำกโรงแรมทีท่ำงบรษัิทฯ ใชไ้มม่หีอ้งพักส ำหรรับ 3 ทำ่น (Triple Room) ทำ่นอำจจะตอ้งเปิดหอ้งเดีย่ว (Single) แยก

ในคนืนัน้ ๆ และมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 

4) บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศได ้
5) ทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีส่ำยกำรบนิอนุญำตใหน่ั้งไดนั้น้จะตอ้งมคีุณสมบัติ

ตรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่ำงกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิ
มีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ีม่ ีปัญหำทำงดำ้นสุขภำพและ

ร่ำงกำยโดยอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของเจำ้หนำ้ทีข่องสำยกำรบนิ ณ ตอนเวลำที ่check in เทำ่นัน้ 
6) บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนกำรทอ่งเทีย่ว สำยกำรบนิ และตวัแทนกำรทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศ ซึง่ไมอ่ำจรับผดิชอบตอ่ควำม

เสียหำยต่ำง ๆ ที่อยู่เหนือกำรควบคุมของเจำ้หนำ้ที่บริษัทฯ อำทิ กำรนัดหยุดงำน กำรจลำจล เปลี่ยนแปลง

ก ำหนดเวลำในกำรตำรำงบนิ ภัยธรรมชำต ิฯลฯ หรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม เชน่ กำร
เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสญูหำย ควำมลำ่ชำ้ หรอื จำกอบุัตเิหตุต่ำงๆ ฯลฯ  และกำรตอบปฏเิสธกำรเขำ้และออก

เมอืงของเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมำจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืเอกสำรกำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื
กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

7) ขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงหำกผูเ้ดนิทำง ( ผูใ้หญ ่) จ ำนวนไมถ่งึ  15 ทำ่น 

8) เมือ่ท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแลว้  หมำยถงึท่ำนยอมรับในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดแ้จง้แลว้
ขำ้งตน้  



 
 
 

ใบจองกำรเดนิทำง 
“ ก ำแพงหมิะทำเทยำมะ  พงิคม์อสแหง่ทุง่ชบิะซำกรุะ ” 

 ( ก ำหนดกำรเดนิทำง  7 - 13 พฤษภำคม 2562 ) 
 

ชือ่-นำมสกลุผูจ้อง นำย/นำง/นำงสำว_______________________นำมสกลุ_______________________ 

บำ้นเลขที_่_______ซอย_____________________________ต ำบล/แขวง_____________________ 

อ ำเภอ/เขต_______________________จังหวดั_______________________รหัสไปรษณีย_์__________ 

โทรศัพท_์___________________มอืถอื______________________Line ID_____________________           

E-mail_______________________________ 

รำยชือ่ผูเ้ดนิทำง 
 

  ทา่นทราบโปรแกรมจากแหลง่ใด     O  www.rhinishtravel.com     O  รำยกำรครอบจักรวำล    O Blue Sky Chanel 

O  จดหมำยขำ่วไรนน์ชิ             O  FACEBOOK                     O  SMS    O  อืน่ๆ ระบ.ุ............................... 

          

กำรช ำระคำ่มัดจ ำทัวร ์     ทำ่นละ   20,000    บำท 
 

 จ ำนวน ….……… ทำ่น   รวมเป็นเงนิ …………………….บำท (………..…………………..………………) 
ผูใ้หญ ่จ ำนวน                                 ___________ ทำ่น    หอ้ง SINGLE   ____________ หอ้ง 

เด็กพักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น                                    ___________ ทำ่น    หอ้ง TWIN     ____________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น(มเีตยีงเสรมิ) __________  ทำ่น    หอ้ง TRIPPLE  ____________ หอ้ง 

เด็กต ำ่กวำ่ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น(ไมม่เีตยีงเสรมิ)  _______    ทำ่น 

 

 

 

 

 
 

 
 

NO 
NAME/LASTNAME  CONTACT สะสมไมล ์ 

(ROP) 

แพอ้าหาร 

ชือ่ - สกลุ ขอ้มลูตดิตอ่ ไมท่านอาหาร 

1 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

2 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

3 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

4 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

5 

  

มอืถอื : 

    E-Mail : 

โอนเงนิจอง บจก. ไรนน์ชิ 

ธนำคำรไทยพำณชิย ์   สำขำทองหลอ่    ออมทรัพย ์   เลขทีบ่ัญช ี  042-2-75926-9 
 

หลงัจากโอนเงนิจองแลว้กรณุาแฟ็กซร์ายละเอยีดดงัตอ่ไปนีม้าที ่0-2392-0670 

1. สลปิธนำคำรถงึ คณุ.................      
2. แผนทีท่ีจ่ะใหท้ำงบรษัิทไปรับเอกสำรและพำสปอรต์ของทำ่น 

3. ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูเ้ดนิทำง 
 


