#10692 ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ วัดคินคะคุจิ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บิน XJ

ทัวรญี่ปุน โอซากา ทาคายามา เกียวโต มัตสึโมโต นารา ทาเทยามา หมูบานชิ
ราคาวาโกะ ปราสาทมัตสึโมโต(ดานนอก) สายอัลไพนทาเทยามา กําแพงหิมะเจแปน
แอลป เขื่อนคุโรเบะ สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจาเฮอัน วัดคินคะคุจิ ชอปปงชินไซบาชิ
เอ็กซโปซิตี้ วัดโทไดจิ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม



Ueno Flex Hotel
Iga หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน



Matsumoto Hotel
หรือเทียบเทา ระดับ
เดียวกัน



KANAZAWA
HOTEL หรือเทียบ
เทา ระดับเดียวกัน





Reborn Osaka
Hotel หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน







-







-

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองโอซากา - เมืองกิฟุ

2

เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคายามา - หมูบา นชิ
ราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ - ปราสาทมัตสึโมโตะ

3

สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป - สถานีกระเชา คุโรเบะไดรา เขื่อนคุโรเบะ - เมืองคานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น

4

เมืองเกียวโต - ศาลเจา เฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคินคาคุจ ิ - เมืองโอซากา - ยา น
ชินไซบาชิ



5
6

ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ
นารา - ทา อากาศยานนานาชาติคันไซ
ทา อากาศยานดอนเมือง













กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

28 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62

฿35,888

฿35,888

฿35,888

฿8,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
- เมืองโอซากา - เมืองกิฟุ
เชา
11.00 น. พรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน
้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคาน เตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หาก
ตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
บาย
14.50 น. เหินฟ าสูเมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ610 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
คํ่า
22.40 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน หลังจากผานขัน
้ ตอนศุลกากรแลว
นํ าทานเดินทางสู โอซากา (Osaka) เป็ นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็ นอันดับสองและขนาดใหญเป็ นอันดับสามของญี่ปุน เป็ น
เมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทัง้ ยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาที่ญ่ป
ี  ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา)
เดินทางสู เมืองกิฟุ ตัง้ อยูบริเวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชู ใจกลางประเทศญี่ปุน กิฟุถ ูกแบงออกเป็ นสองภูมิภาคฮิดะ ใน
ภาคเหนื อ และ มิโนะ ในภาคใต โดยสวนใหญเป็ นภูเขาที่สูงเหนื อระดับนํ้ าทะเลมากกวา 3,000 เมตร จากนั ้ นนํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต

เมืองโอซากา
เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตัง้ อยูริมทะเล ถือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็ นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เมืองกิฟุ
เป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน ตัง้ อยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีต มีบทบาท
สําคัญในประวัต ิศาสตรญ่ป
ี  ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานั กรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ม
ี ีทําเลที่ต งั ้ อยูก่ งึ กลางของประเทศ ใชเป็ นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญี่ปุน

 Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (นํ้ าหนั กกระเป า 20
กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาที่ญ่ป
ี  ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
จับ

วันที่ 2



กิจกรรม

สําคัญมาก!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นมีโทษปรับและ

เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววาเป็ น ลิต
เติล
้ เกียวโต หรือ เกียวโตน อย เป็ นเมืองเกาแกท่ย
ี ังคงอนุรักษไวซ่ งึ อารยธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในอดีต ของชาวญี่ปุนได
อยางสมบูรณ
นํ าทานเดินเลนชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที่ ซันมาชิซูจิ ยนเมืองเกาที่อนุรักษความเป็ นเอโดะเมื่อ 300 ปี กอนไดเป็ น
อยางดี
ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีต ทําหน าที่เป็ นสํานั กงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทัง่ ปี 1969 จนถึงปั จจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม (ไมรวมคา
เขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน)
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองที่เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน เป็ นหมูบานชาวนาที่มีรูป
รางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็ นเมืองมรดกโลกที่มีช่ อ
ื เสียงแหงหนึ่ ง HILIGHT!!!
หมูบานแบบกัชโชสึคุริ
นํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมโต (Matsumoto) เป็ นเมืองที่ใหญเป็ นอันดับสองของจังหวัดนากาโน
นํ าทานอิสระชอปปิ้ งสินคาพื้นเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street)
สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณที่เก็บรักษาไวเป็ นอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหนึ่ ง
(kura) ที่มีผนั งสีขาว ซึ่งเป็ นสัญลักษณของยานการคาในอดีต
จากจุดนี้ ไมไกลจาก ปราสาทมัต สึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้ เดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงาม
ที่สุดของญี่ปุน มีเอกลักษณต รงที่มีหอคอยและป อมปื นเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่
ยิ่งใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวา ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) (ราคาทัวรไมรวมคาใชจายในการเขาปราสาท)
จากนั ้ นนํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Matsumoto Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ
เมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิ น
ชีวิต แบบดัง้ เดิมไว ทัง้ วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้ เดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ นอยางดี

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทัง้ ที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ท่แ
ี ลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หมูบานชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน
้ ทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้ ใช
โครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจัว่ แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เมืองมัตสึโมโต
เป็ นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซึ่งมีประชาการคับคัง่ มาก เป็ นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญี่ปุน

ถนนนาคามาจิ
หมูบานโจวคะเมืองมัต สึโมโตะ เป็ นหมูบานที่มีประวัต ิศาสตรยาวนานถึง 400 ปี มีถ นน
นาคามาจิซ่ งึ มีบานที่สรางโดยสถาปั ต ยกรรมแบบเกาหลงเหลือใหเห็นอยูเป็ นจํานวนมาก
เมื่อเดินบนถนนสายนี้ จึงเหมือนกับไดยอนกลับไปยังยุคเกา นอกจากนี้ ในปั จจุบันยังมี
รานขายของที่ระลึก รานเหลา และรานคาหลากหลายเรียงรายใหไดแวะ ทําใหถ นนสายนี้
เป็ นถนนที่ไมวาจะเป็ นวัยรุนหรือผูสูงอายุก็สามารถเพลิดเพลินไปกับยานการคาแหงนี้ ได

ปราสาทมัตสึโมโตะ
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมท่ค
ี งความดัง้ เดิมและเกาแกท่ส
ี ุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึน
้
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลาํ้ คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญ่ป
ี  ุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา



คํ่า



หมายเหตุ

 Matsumoto Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
ที่ทาคายามาจินยะ ไมรวมคาเขา จายเพิ่มประมาณ 430 เยน/ทาน
ที่ปราสาทมัต สึโมโต ราคาทัวรไมรวมคาใชจายในการเขาปราสาท
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 3



กิจกรรม

สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กํา
แพงหิมะเจแปนแอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เขื่อนคุโรเบะ เมืองคานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทาง สายอัลไพน ทาเทยามา-คุโรเบะ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของ เจ
แปนแอลป (Japan Alps) โดยการนํ าทานเดินทางสู สถานี ทาเทยามา
้

้

จากนั ้ นนํ าทานโดยสารเคเบิล
้ คาร ลอดภูเขาสู สถานี บีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. และนํ าทานเดินทางสู สถานี มูโร
โดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน ของเทือกเขาแอลป ญ่ป
ี  ุน ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจ
ตามอัธยาศัย
จากนั ้ นนํ าทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ ใหทานไดเก็บภาพ
ทิวทัศน อันสวยงามน าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่งในวันที่ทองฟ าโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุก
ทานไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็ น กําแพงหิมะสูงชัน (Snow Wall) สูงกวาสิบเมตร (ขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ)
นํ าทานเดินทางผานอุโมงคท่ล
ี อดใตภูเขาทาเทยามา ที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นั บเป็ นอุโมงคท่อ
ี ยูสูงที่สุดในญี่ปุน จากนั ้ น
นํ าทานโดยสารกระเชาไฟฟ า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานี คุโรเบไดระ
จากนั ้ นนํ าทานนั่ งเคเบิล
้ คารลอดภูเขาจากสถานี คุโรเบะไดระ ไปยังสถานี คุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ น
เคเบิล
้ คารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขาตัง้ แตต นจนสุดเสนทาง ทัง้ นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ต กรุนแรงมากในฤดูหนาว
จากนั ้ นชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซึ่งเป็ นเขื่อนยักษกน
ั ้ นํ้ าที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุน จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดปี ที่โอบลอมดวยภูเขานั บรอยลูกและชมทัศนี ยภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492
เมตร
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เป็ นศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํา้ คาตัง้ แตสมัยเอโดะ
ชวงที่ขุนนางศักดินาชัน
้ สูงทัง้ หลายตางใหการสนั บสนุนในเรื่องของการทํางานฝี มือและวัฒนธรรม
นํ าทานชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดช่ อ
ื วาเป็ น 1 ใน 3 ของสวนที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศ
ญี่ปุน พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั ้ น ประกอบไปดวยวิวทิวทัศน ของบอนํ้ า หุบเขาอันสวยงามและบานหลังน อยใหญท่ใี ชใน
การผลิต ชานั่ นเอง
จากนั ้ นอิสระใหทานชอปปิ้ ง บริเวณหน าสวนสาธารณะตามอัธยาศัย และอิสระใหทานเดินชอปปิ้ ง ณ เมืองคานาซาวาตาม
อัธยาศัย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Kanazawa Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานีทาเทะยามา
เป็ นสถานี กระเชาทาเทยามาที่ต งั ้ อยูในเขตโทยามา

สถานีมูโรโดะ
เป็ นสถานี รถรางหรือรถไฟฟ าที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่เี มือง ทาเทยาม
า

เจแปนแอลป
เทือกเขาทาเทยามา ตัง้ อยูในภูมิภาคที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญท่ส
ี ุด
ของประเทศญี่ปุน อยูต อนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็ นภาคกลางของญี่ปุน
นั่ นเอง ในภูมิภาคนี้ เอง ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึงได
รับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั่ นเอง นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่
แหงนี้ ในนามของ เจแปนแอลป หรือเสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียก
ชื่อ ยาวๆ วา Tateyama Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตัง้ อยูในภูมิภาคที่ใหญ
ที่สุดของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็ นเกาะที่ใหญท่ส
ี ุดของประเทศญี่ปุน เสนทางที่ยาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวนใหญใช
เคเบิลคาร และรถประจําทาง

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา
เป็ นสถานี กระเชาไฟฟ า ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟ าเพื่อไปชมเขื่อน Kurobe เป็ นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

เขื่อนคุโรเบะ
สูง 186 เมตร ซึ่งเป็ นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี โดยใช
สําหรับผลิต ไฟฟ าใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ งของ
เสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกดวย ตัง้ แตปลาย
เดือนมิถ ุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยนํ้ าออกจากเขื่อนทุกวัน ซึ่งเป็ นภาพที่
สวยงามภาพหนึ่ ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองคานาซาวา
เป็ นที่รูจักกันดีในเรื่องคุณภาพของงานฝี มือ ประวัต ิศาสตรท่ส
ี ืบทอดตอกันมาเป็ นเวลา
ยาวนาน อาหารพื้นบานรสเลิศ ความน าคนหาของธรรมชาติและความเป็ นมิต รผูคนที่
อาศัยอยูในระแวกนั ้ นนั่ นเอง คานาซะวะนั ้ นถือไดวาเป็ นศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน
รุงเรืองและอารยธรรมอันลํา้ คาตัง้ แตสมัยเอโดะชวงที่ขุนนางศักดินาชัน
้ สูงทัง้ หลายตาง
ใหการสนั บสนุนในเรื่องของการทํางานฝี มือและวัฒนธรรม

สวนเคนโระคุเอ็น
สวน Kenrokuen คือ สวนญี่ปุนที่สวยงาม มีพ้น
ื ที่ 11.4 เฮกตาร ตัง้ อยูบนจุดที่สูงทาง
ตอนกลางของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa ตระกูล Maeda ซึ่งปกครอง
เขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ในปั จจุบัน) ดูแลรักษาสวน
แหงนี้ จากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําใหสวนแหงนี้ ไดรับการยกยองใหเป็ น
หนึ่ งในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดในญี่ปุน



คํ่า



หมายเหตุ

 KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
การชมกําแพงหิมะ ขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

วันที่ 4


กิจกรรม

เมืองเกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคินคาคุจิ เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุนมายาวนานที่สุด คือตัง้ แตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปี เลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมของญี่ปุน
นํ าทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจาแหงนี้ นั้นถูกสรางขึน
้ เพื่อใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโ์ คเมอิ
ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เนื่ องจากเป็ นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวย
สถาปั ต ยกรรมในยุคเฮอัน
จากนั ้ นสัมผัสวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชาวญี่ปุน นั่ นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุนนั ้ น มี
ขัน
้ ตอนมากมาย เริ่มตัง้ แตการชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขัน
้ ตอนนั ้ นลวนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็ น
อยางมาก ที่น่ี ยังเปิ ดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชานี้ อีกดวย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) คนไทยนิ ยมเรียกกันวาวัดทอง เนื่ องจากที่วัดนี้ จะมีอาคารหลักเป็ นสีทองเกือบทัง้ หลัง
ตัง้ โดดเดนอยูกลางนํ้ า ทําใหเกิดเป็ นเงาสะทอนกับพื้นนํ้ าเบื้องหน า จนเกิดเป็ นภาพที่สวยงามเป็ นอีกสัญลักษณหนึ่ งของเมือง
เกียวโต
เดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka)
นํ าทานสูยานชอปปิ้ ง ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปปิ้ งแหงนี้ มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวย
รานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเป านาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดทงั ้ ญี่ปุนและตางประเทศ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองเกียวโต
เป็ นเมืองหลวงเกาของญี่ปุน เป็ นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัต ิศาสตรของญี่ปุนและชื่อ
นั ้ นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

ศาลเจาเฮยอัน
สรางเพื่อเป็ นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพื้นที่วางที่ลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็ นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ยิ่งกับสิ่งที่เห็น

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญี่ปุน ซึ่งเป็ นเอกลักษณของประเทศญี่ปุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นั บตัง้ แตประมาณศตวรรษที่ 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการดิ่มและชงชาที่ไดแพรหลายในบรรดาชนชัน
้ สูงที่เกิดขึน
้ ในประเทศ
ญี่ปุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคินคาคุจิ
หรือที่เรียกวาวัดทอง เป็ นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดนี้ เคยเป็ นที่พํานั กของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ช
ี อบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการต ูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็ นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูต รงกลางสระนํ้ า ภาพสะทอน
ปราสาททองคําที่อยูในสระนํ้ า ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน
้

เมืองโอซากา
เป็ นเมืองใหญอันดับสามของญี่ปุน ตัง้ อยูริมทะเล ถือวาเป็ นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็ นเมืองทาและศูนยกลางการทองเที่ยวที่สําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

ยานชินไซบาชิ
ยานชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในโอซากา ยานดังที่เป็ นสวรรคของนั กชอป นั กกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟ า ฯลฯ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - เมืองนารา - วัดโทไดจิ หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็ นหนึ่ งในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะ
มีอยูดวยกันทัง้ หมด 8 ชัน
้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต , คูนํ้า และสวนนิ ชิโนมารุซ่ งึ อยูทางป อมตะวันตก ใน
ชวงเดือนเมษายนที่น่ี เป็ นแหลงชมซากุระที่โดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงนี้ จะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาที่สวยงาม
เป็ นอยางยิ่ง

บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นํ าทานชอปปิ้ งกันตอ ณ เอ็กซโปซิต ี้ (Expo City) ที่เที่ยวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงที่ย่งิ ใหญท่ส
ี ุดแหงหนึ่ ง
ของประเทศญี่ปุน เอ็กซโปซิต เี้ ป็ นสวนหนึ่ งของสวนสาธารณะที่สรางขึน
้ เพื่อระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป อิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตางๆ ทัง้ ชอปปิ้ ง กินขาว หรือแมแตถ ายรูปไดต ามอัธยาศัย
เดินทางสู เมืองนารา เป็ นเมืองหลวงของญี่ปุนตัง้ แตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) เมืองหลวงเกาแกแหงนี้ มี
วัดและศาลเจามากมายซึ่งบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็ นมรกดโลก
นํ าทานสู วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียง
มากที่สุดและมีความสําคัญทางประวัต ิศาสตรของประเทศญี่ปุน จุดที่นาสนใจและเป็ นที่นิยมอยางมากก็คือ เสาไมยักษ ซึ่งฐาน
ขนาดรอบเสานี้ มีขนาดเทากันรูจมูกของหลวงพอโต
จากนั ้ น ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน
คํ่า
23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ611 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง**



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทโอซากา
เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็ นสิ่งปลูกสรางที่มีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญี่ปุน ถูกสรางขึน
้ แทนที่วัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน
้ บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทงั ้ เมือง



บาย

EXPO CITY
เป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่น
ี ่ี เป็ นแหลงเที่ยว,กิน,ช็อปปิ้ งและเรียนรูขนาดใหญท่ส
ี ุดใน
ญี่ปุน และเป็ นสถานที่ทองเที่ยวไฮไลทท่ไี มแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนี ยแลนด โอ
ซากาเคยเป็ นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากนั ้ นพื้นที่จัดงานไดถ ูก
เปลี่ยนเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ พื้นที่สวนหนึ่ งกวา 170,000 ตารางเมตรไดถ ูก
เปลี่ยนเป็ นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ที่รวมทุกสิ่งทุกอยางไว
ในพื้นที่แบบ "วันเดียวเดินไมทวั่ ครัง้ เดียวเที่ยวไมเต็มอิ่ม"

เมืองนารา
เมืองนารา (Nara) เป็ นเมืองที่อยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็ น
สัญลักษณของเมืองนารา เนื่ องจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็ นสัต วรับใชเทพเจา
ปั จจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้ เมือง ไมวาจะเป็ นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ต าม

วัดโทไดจิ
วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราที่ใหญท่ส
ี ุดในญี่ปุน เป็ นหนึ่ งในวัดที่มีช่ อ
ื เสียงมาก
ที่สุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญี่ปุน เป็ นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้ หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็ นอาคารไมท่ใี หญท่ส
ี ุดในโลก

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา
หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีต ศิลปกรรมอันรุงโรจน ของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญี่ปุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซึ่งทําจากทองสัมฤทธิข์ นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนั บรอยที่มารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงนี้ ไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือที่เรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็ นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณที่ใหญท่ส
ี ุดในโลก มีกวางป าจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพื่อทักทายขออาหารจากนั กทองเที่ยวไมเวนวันหยุด..

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
ตัง้ หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิ ดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็ นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็ นสายการบินโลว
คอสต



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
เชา
04.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตท่ส
ี ามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณี ยภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้ หมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ่จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน
้ ในกรณี ท่ม
ี ีผูรวมคณะไมถ ึง 30 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษี สนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
้ กอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดกรณี ความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน
้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้ หมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูท่พ
ี ัก ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณี ผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั ้ นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณี อ่ น
ื ๆ
12. กรณี ต องการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็ นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ ที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั ้ นๆ มิอาจเพิ่ม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆเป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณี ลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน
หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้ หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทงั ้ หมดนี้ แลว
หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครื่องบินทัง้ สิน
้

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงคาภาษี สนามบิน และคาภาษี นํ้ามัน
คารถโคชปรับอากาศ
โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) *หองพักที่ญ่ป
ี  ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม
สงวนสิทธิกรณี ลูกคา Request ประเภทหองพัก สามารถ Request ได แตอาจไมไดต ามที่ต องการ (On Request)*
คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
คาเบีย
้ ประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ
ตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน กรณี ประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครัง้ (เนื่ องจากทางญี่ปุนไดประกาศยกเวนการยื่นวีซา
เขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ป
ี ระสงคพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน)
หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุนประกาศใหย่ น
ื วีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม 2,000 บาท สําหรับการยื่นรองขอวีซา
คาธรรมเนี ยมในกรณี ท่ก
ี ระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้ นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
คาภาษี นํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว
คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหน าทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
ภาษี มูลคาเพิ่ม 7 % และภาษี หัก ณ ที่จาย 3 %

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูท่ป
ี ระสงคจะพํานั กระยะสัน
้ ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขัน
้ ตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตัว๋ เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณี การเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ่าํ กวา 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสัน
้
3. ในขัน
้ ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4. เป็ นผูท่ไี มมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิท่จี ะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ
ราคาเด็กตํ่ากวา 2 ปี (Infant) 7,900 บาท/ทาน
้

ราคานี้ ไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,200 บาท/ทริป
สําหรับลูกคาทานที่ไมเอาตัว๋ เครื่องบิน หักคาตัว๋ ออก 7,000 บาท จากราคาทัวร
ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่ โมง มิอาจเพิ่มเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้ นๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
เดินทางขึน
้ ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่จี ะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน
้ ไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมน
ั่ ใจโปรดสอบถาม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้ หมด
ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทงั ้ หมด
ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้ มัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมด เนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ

