
#10692 ทัวรญ่ีปุน 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

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองโอซากา - เมืองกิฟุ   
Ueno Flex Hotel
Iga หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

2 เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - หมูบานชิ
ราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ - ปราสาทมัตสึโมโตะ   

Matsumoto Hotel
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา -
เข่ือนคุโรเบะ - เมืองคานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น   

KANAZAWA
HOTEL หรือเทียบ
เทาระดับเดียวกัน

4 เมืองเกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญ่ีป ุน - วัดคินคาคุจิ - เมืองโอซากา - ยาน
ชินไซบาชิ   

Reborn Osaka
Hotel หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

5 ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - เมืองนารา - วัดโทไดจิ - หลวงพอโต ไดบุทสึ
นารา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ    -

6 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ
- เมืองโอซากา - เมืองกิฟุ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชัน้ 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (น้ําหนักกระเปา 20 กก./ทาน หาก
ตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

บาย

14.50 น. เหินฟาสูเมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ610 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ค่ํา

22.40 น. ถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขัน้ตอนศุลกากรแลว

นําทานเดินทางสู โอซากา (Osaka) เป็นจังหวัดท่ีมีความสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสามของญ่ีป ุน เป็น
เมืองเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคคันไซ อีกทัง้ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวภายในเมืองและรอบๆเมืองมากมาย (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

เดินทางสู เมืองกิฟุ ตัง้อยูบริเวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชู ใจกลางประเทศญ่ีป ุน กิฟุถูกแบงออกเป็นสองภูมิภาคฮิดะ ใน
ภาคเหนือ และ มิโนะ ในภาคใต โดยสวนใหญเป็นภูเขาท่ีสูงเหนือระดับน้ําทะเลมากกวา 3,000 เมตร จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ คํ่า

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ถนนนาคามาจิ -
ปราสาทมัตสึโมโตะ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20
กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

เมืองโอซากา

เมืองกิฟุ

 Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตัง้อยูทางทิศใตของจังหวัด ในอดีตมีบทบาท
สําคัญในประวัติศาสตรญ่ีป ุนในสมัยเซงโงะกุ กลาวคือบรรดานักรบและไดเมียวสําคัญ
เชน โอดะ โนะบุนะงะ ใชเมืองกิฟุท่ีมีทําเลท่ีตัง้อยูกึ่งกลางของประเทศ ใชเป็นฐานในการ
รวบรวมและปกครองแผนดินญ่ีป ุน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ทาคายามา (Takayama) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววาเป็น ลิต
เติล้เกียวโต หรือ เกียวโตนอย เป็นเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซ่ึงอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีป ุนได
อยางสมบูรณ

นําทานเดินเลนชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ ยนเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีกอนไดเป็น
อยางดี

ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ในสมัย
การปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม (ไมรวมคา
เขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีป ุน เป็นหมูบานชาวนาท่ีมีรูป
รางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!!
หมูบานแบบกัชโชสึคุริ

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน

นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น ณ ถนนนาคามาชิ (Nakamachi Street)
สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณท่ีเก็บรักษาไวเป็นอยางดี รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหน่ึง
(kura) ท่ีมีผนังสีขาว ซ่ึงเป็นสัญลักษณของยานการคาในอดีต

จากจุดน้ีไมไกลจาก ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงาม
ท่ีสุดของญ่ีป ุน มีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกท่ี
ย่ิงใหญและสุขุม จนไดรับฉายาวา ปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) (ราคาทัวรไมรวมคาใชจายในการเขาปราสาท)

จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Matsumoto Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมืองทาคายามา

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการดําเนิน
ชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็นอยางดี

ใชเป็นทัง้ท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กํา
แพงหิมะเจแปนแอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เขื่อนคุโรเบะ -
เมืองคานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น

ท่ีทาคายามาจินยะ ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน

ท่ีปราสาทมัตสึโมโต ราคาทัวรไมรวมคาใชจายในการเขาปราสาท

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หมูบานชิราคาวาโกะ

เมืองมัตสึโมโต

ถนนนาคามาจิ

ปราสาทมัตสึโมโตะ

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

หมูบานโจวคะเมืองมัตสึโมโตะ เป็นหมูบานท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 400 ปี มีถนน
นาคามาจิซ่ึงมีบานท่ีสรางโดยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลงเหลือใหเห็นอยูเป็นจํานวนมาก
เมื่อเดินบนถนนสายน้ีจึงเหมือนกับไดยอนกลับไปยังยุคเกา นอกจากน้ีในปัจจุบันยังมี
รานขายของท่ีระลึก รานเหลา และรานคาหลากหลายเรียงรายใหไดแวะ ทําใหถนนสายน้ี
เป็นถนนท่ีไมวาจะเป็นวัยรุนหรือผูสูงอายุก็สามารถเพลิดเพลินไปกับยานการคาแหงน้ีได

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้
ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 คํ่า  Matsumoto Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทาง สายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของ เจ
แปนแอลป (Japan Alps) โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา

้ ้



จากน้ันนําทานโดยสารเคเบิล้คาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. และนําทานเดินทางสู สถานีมูโร
โดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจ
ตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ ใหทานไดเก็บภาพ
ทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึงในวันท่ีทองฟาโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุก
ทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน (Snow Wall) สูงกวาสิบเมตร (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน จากน้ัน
นําทานโดยสารกระเชาไฟฟา ท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ

จากน้ันนําทานน่ังเคเบิล้คารลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระ ไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็น
เคเบิล้คารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตัง้แตตนจนสุดเสนทาง ทัง้น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซ่ึงเป็นเขื่อนยักษกัน้น้ําท่ีใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดปี ท่ีโอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492
เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํา้คาตัง้แตสมัยเอโดะ
ชวงท่ีขุนนางศักดินาชัน้สูงทัง้หลายตางใหการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานฝีมือและวัฒนธรรม

นําทานชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดชื่อวาเป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีป ุน พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน ประกอบไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญท่ีใชใน
การผลิตชาน่ันเอง

จากน้ันอิสระใหทานชอปป้ิง บริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย และอิสระใหทานเดินชอปป้ิง ณ เมืองคานาซาวาตาม
อัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Kanazawa Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

สถานีทาเทะยามา

สถานีมูโรโดะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตัง้อยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า



 หมายเหตุ การชมกําแพงหิมะ ขึน้อยูกับสภาพอากาศ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เจแปนแอลป

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

เขื่อนคุโรเบะ

เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน อยูตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็นภาคกลางของญ่ีป ุน
น่ันเอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึงได
รับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป น่ันเอง นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ี
แหงน้ีในนามของ เจแปนแอลป หรือเสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียก
ชื่อ ยาวๆ วา Tateyama Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญ
ท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน เสนทางท่ียาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวนใหญใช
เคเบิลคาร และรถประจําทาง

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

สูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี โดยใช
สําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของ
เสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกดวย ตัง้แตปลาย
เดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุกวัน ซ่ึงเป็นภาพท่ี
สวยงามภาพหน่ึง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองคานาซาวา

สวนเคนโระคุเอ็น

 บาย

เป็นท่ีรูจักกันดีในเรื่องคุณภาพของงานฝีมือ ประวัติศาสตรท่ีสืบทอดตอกันมาเป็นเวลา
ยาวนาน อาหารพ้ืนบานรสเลิศ ความนาคนหาของธรรมชาติและความเป็นมิตรผูคนท่ี
อาศัยอยูในระแวกน้ันน่ันเอง คานาซะวะน้ันถือไดวาเป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจอัน
รุงเรืองและอารยธรรมอันลํา้คาตัง้แตสมัยเอโดะชวงท่ีขุนนางศักดินาชัน้สูงทัง้หลายตาง
ใหการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานฝีมือและวัฒนธรรม

สวน Kenrokuen คือ สวนญ่ีป ุนท่ีสวยงาม มีพ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ตัง้อยูบนจุดท่ีสูงทาง
ตอนกลางของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa ตระกูล Maeda ซ่ึงปกครอง
เขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ในปัจจุบัน) ดูแลรักษาสวน
แหงน้ีจากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําใหสวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็น
หน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  KANAZAWA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วันท่ี 4 เมืองเกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - พิธีชงชาญี่ปุน - วัดคินคาคุจิ -
เมืองโอซากา - ยานชินไซบาชิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด คือตัง้แตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุน

นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) ศาลเจาแหงน้ีน้ันถูกสรางขึน้เพ่ือใหระลึกถึงจักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ
ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทายของเกียวโต โดดเดนดวย
สถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน

จากน้ันสัมผัสวัฒนธรรมดัง้เดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนน้ัน มี
ขัน้ตอนมากมาย เริ่มตัง้แตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขัน้ตอนน้ันลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อยางมาก ท่ีน่ียังเปิดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในพิธีการชงชาน้ีอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji) คนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง เน่ืองจากท่ีวัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทัง้หลัง
ตัง้โดดเดนอยูกลางน้ํา ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพ้ืนน้ําเบื้องหนา จนเกิดเป็นภาพท่ีสวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมือง
เกียวโต

เดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka)

นําทานสูยานชอปป้ิง ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวย
รานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ รานอาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีท
แบรนดทัง้ญ่ีป ุนและตางประเทศ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมืองเกียวโต

ศาลเจาเฮยอัน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น



วันท่ี 5 ปราสาทโอซากา - EXPO CITY - เมืองนารา - วัดโทไดจิ -
หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา - ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พิธีชงชาญี่ปุน
พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตัง้แตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชัน้สูงท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
ญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วัดคินคาคุจิ

เมืองโอซากา

ยานชินไซบาชิ

 บาย

หรือท่ีเรียกวาวัดทอง เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต วัดน้ีเคยเป็นท่ีพํานักของโชกุนอาชิคา
งะ โยชิมิซึ ผูท่ีชอบทายปุจฉา – วิสัชนา กับอิกคิวซังในการตูน บรรยากาศภายในวัดจะ
เป็นการจัดสวนแบบเซน มีการจัดให ปราสาททองคําอยูตรงกลางสระน้ํา ภาพสะทอน
ปราสาททองคําท่ีอยูในสระน้ํา ทําใหปราสาทดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

ยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนนสาย
ทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน เครื่อง
ใชไฟฟา ฯลฯ

 คํ่า  Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เดินทางสู ปราสาทโอซากา (Osaka Castle) (ดานนอก) เป็นหน่ึงในแลนดมารคสําคัญของเมืองโอซากา หอคอยปราสาทจะ
มีอยูดวยกันทัง้หมด 8 ชัน้ ตัวปราสาทถูกลอมรอบดวยกําแพงหินคอนกรีต, คูน้ํา และสวนนิชิโนมารุซ่ึงอยูทางปอมตะวันตก ใน
ชวงเดือนเมษายนท่ีน่ีเป็นแหลงชมซากุระท่ีโดงดังเพราะฉากดานหลังของสวนแหงน้ีจะมองเห็นภาพปราสาทโอซากาท่ีสวยงาม
เป็นอยางย่ิง



บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นําทานชอปป้ิงกันตอ ณ เอ็กซโปซิตี ้(Expo City) ท่ีเท่ียวแหงใหมในโอซากา ศูนยรวมความบันเทิงท่ีย่ิงใหญท่ีสุดแหงหน่ึง
ของประเทศญ่ีป ุน เอ็กซโปซิตีเ้ป็นสวนหน่ึงของสวนสาธารณะท่ีสรางขึน้เพ่ือระลึกถึงงานเวิลดเอ็กซโป อิสระใหทานเพลิดเพลิน
กับกิจกรรมตางๆ ทัง้ชอปป้ิง กินขาว หรือแมแตถายรูปไดตามอัธยาศัย

เดินทางสู เมืองนารา เป็นเมืองหลวงของญ่ีป ุนตัง้แตชวงเริ่มแรกของราชวงศยามาโต (300-600) เมืองหลวงเกาแกแหงน้ีมี
วัดและศาลเจามากมายซ่ึงบางแหงไดรับการจดทะเบียนเป็นมรกดโลก

นําทานสู วัดโทไดจิ (Todaiji) วัดหลวงพอโตแหงเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียง
มากท่ีสุดและมีความสําคัญทางประวัติศาสตรของประเทศญ่ีป ุน จุดท่ีนาสนใจและเป็นท่ีนิยมอยางมากก็คือ เสาไมยักษ ซ่ึงฐาน
ขนาดรอบเสาน้ีมีขนาดเทากันรูจมูกของหลวงพอโต

จากน้ัน ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน

ค่ํา

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ611 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง**

ปราสาทโอซากา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

EXPO CITY

เมืองนารา

วัดโทไดจิ

 บาย

เป็นศูนยบันเทิงครบวงจรโดยรวมสวนสนุก,พิพิธภัณฑ,หางสรรพสินคา,ศูนยเรียนรู,ราน
อาหารนานาชาติ รวมกันไวท่ีน่ี เป็นแหลงเท่ียว,กิน,ช็อปป้ิงและเรียนรูขนาดใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน และเป็นสถานท่ีทองเท่ียวไฮไลทท่ีไมแพยูนิเวอรแซล สตูดิโอ หรือดิสนียแลนด โอ
ซากาเคยเป็นเจาภาพจัดงาน World Expo เมื่อปี 1970 หลังจากน้ันพ้ืนท่ีจัดงานไดถูก
เปล่ียนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ พ้ืนท่ีสวนหน่ึงกวา 170,000 ตารางเมตรไดถูก
เปล่ียนเป็นศูนยบันเทิงครบวงจรแหงใหมในชื่อวา EXPOCITY ท่ีรวมทุกสิ่งทุกอยางไว
ในพ้ืนท่ีแบบ "วันเดียวเดินไมท่ัว ครัง้เดียวเท่ียวไมเต็มอ่ิม"

เมืองนารา (Nara) เป็นเมืองท่ีอยูทางทิศตะวันออกของเมืองโอซากา มีกวางเป็น
สัญลักษณของเมืองนารา เน่ืองจากชาวนารามีความเชื่อวากวางเป็นสัตวรับใชเทพเจา
ปัจจุบันเมืองนารามีกวางเดินอยูอยางอิสระทัง้เมือง ไมวาจะเป็นศาลเจา วัด หรือตามทอง
ถนนก็ตาม

วัดหลวงพอโตไดบุทสึแหงเมืองนาราท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นหน่ึงในวัดท่ีมีชื่อเสียงมาก
ท่ีสุด และมีความสําคัญทางศาสนาของญ่ีป ุน เป็นเหมือนศูนยกลางของวัดทัง้หมดใน
ประเทศ อาคารหลักของวัดเป็นอาคารไมท่ีใหญท่ีสุดในโลก



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

หลวงพอโต ไดบุทสึ นารา

ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ

หลวงพอโต ณ วัดโทไดจิ” อดีตศิลปกรรมอันรุงโรจนของตระกูลฟูจิวาระ ผูปกครองญ่ีป ุน
ในยุคแรก หลวงพอโต(ไดบุทสึ) ซ่ึงทําจากทองสัมฤทธิข์นาดมหึมาภายในโบสถไมโบราณ
พรอมชมฝูงกวางนับรอยท่ีมารวมตัวกันตามธรรมชาติ วัดแหงน้ีไดรับฉายาวาวัดสวนกวาง
หรือท่ีเรียกกันวา วัดหลวงพอโต เป็นพระคูบานคูเมืองมากวา 1,200 ปี ประดิษฐานอยู
ภายในวิหารไมโบราณท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีกวางปาจํานวนมาก ตางมาชุมนุมกันเองโดย
ธรรมชาติ เพ่ือทักทายขออาหารจากนักทองเท่ียวไมเวนวันหยุด..

ตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล
โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลว
คอสต

 กิจกรรม เชา

04.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
น้ันบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทัง้หมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวทัง้หมดน้ีแลว

หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิน้ 
 



อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) *หองพักท่ีญ่ีป ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม
สงวนสิทธิกรณีลูกคา Request ประเภทหองพัก สามารถ Request ได แตอาจไมไดตามท่ีตองการ (On Request)*

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบีย้ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,200 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

ราคาเด็กตํ่ากวา 2 ปี (Infant) 7,900 บาท/ทาน

้



ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,200 บาท/ทริป

สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตัว๋เครื่องบิน  หักคาตัว๋ออก 7,000 บาท จากราคาทัวร

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลา
ได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึน้ตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึน้ไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา
หากไมมัน่ใจโปรดสอบถาม

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนทัง้หมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรทัง้หมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ทัง้มัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมด เน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


