
#11517 ทัวรญ่ีปุน เกียวโต ทาคายามา โอซากา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บิน XW
ทัวรญี่ปุน เกียวโต ทาคายามา โอซากา วัดคิโยมิสึ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ มิตซุยเอา
ทเล็ตพารค ทาคายามาจินยะ ซันมาชิซูจิ ปราสาทมัตสึโมโต ออนเซ็น เสนทางสา
ยอัลไพน ทาเตยามะ คุโรเบะ ยานฟุกุย/กุโจ ปราสาทโอซากา โดทงพลาซา ยานชิน
ไซบาชิ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - มิตซุย เอา
ทเล็ต ปารค   

Quintessa Ogaki
หรือเทียบเทา

3 ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - สะพานนาคาบาชิ - หมูบานชิ
ราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโตะ - ออนเซน   

Itoen
Asamanoyu/
Riverside Ueda
Kan Onsen หรือ
เทียบเทา

4 โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ - สถานี
กระเชาคุโรเบะไดรา - สถานีไดคัมโป - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป - สถานีบิโจไดรา
- สถานีทาเทะยามา

  
ยานกุโจ/ฟุกุย หรือ
เทียบเทา

5 เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา - หาง DOTON PLAZA - ถนนโดทงบุริ - ยานชิน
ไซบาชิ   

N GATE HOTEL
OSAKA หรือเทียบ
เทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดิน
ทาง

ผูใหญพักคูทาน
ละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่มทาน
ละ



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ศาล
เจาฟูชิมิอินาริ / ศาลโทริอิ - มิตซุย เอาทเล็ต ปารค

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชัน้3 เคานเตอร 4 สายการบิน NOK
SCOOT เจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานเอกสารกอนขึน้เครื่อง

23.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน NOKSCOOT เท่ียวบินท่ี XW112

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.10 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หาก
ฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

นําทานขึน้รถปรับอากาศนําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต เมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1, 000 ปี ซ่ึง
ในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก

นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ําใส สายน้ํา 3 สายในกรุงเกาเกียวโต วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมือง
เกียวโต ไดแก วัดคิโยมิสึเดระ แปลเป็นภาษาไทยวา “วัดน้ําใส” เป็นวัดท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในเมืองเกียวโต นักทองเท่ียวนิยมเดิน
ทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด นอกจากน้ีท่ีน่ี
ยังเป็นท่ีประดิษฐานของเทพเอบิสึผูเป็นเทพเจาแหงความรํ่ารวยมัง่ค่ัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบูเกียวโตบุฟเฟต

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจา ท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาว
ตามเสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF

่ ่ ่ ่



GEISHAท่ี ซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

จากน้ันชอปป้ิงสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษ ท่ี Mitsui Outlet เป็นเอาทเล็ตมอลลขนาดใหญท่ีสุดในญ่ีป ุนใกล มีสินคาแบ
รนดเนมมากมาย รวมถึงรานอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ

ค่ํา

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี Quintessa Ogaki หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วัน
กอนวันเดินทาง)

ทาอากาศยานคันไซ

เมืองเกียวโต

วัดคิโยมิสึ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
น้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ หรือ “วัดน้ําใส” วัดเกาแกบนเนินเขาท่ีมีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกียวโต เป็นวัด
ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด นิยมเดินทางมาเพ่ือสักการะและขอพรจากองคพระโพธิสัตวเจาแมกวน
อิม 11 พักตร 1000 กร ซ่ึงเป็นพระประธานของวัด ตัววัดกอสรางดวยไมเกือบทัง้หมด
แตท่ีนาสนใจ คือ เสาท่ีค้ํายันระเบียงวัดขนาดใหญ ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวา
ตน สูงจากพ้ืน 12 เมตร โดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว โดยใชวิธีเขาล่ิมดวยภูมิปัญญาของ
ชาวญ่ีป ุนโบราณ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบูเกียวโตบุฟเฟต

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

มิตซุย เอาทเล็ต ปารค

 บาย

หรือศาลเจาจิง้จอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึน้เพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึน้ไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

เป็นเอาทเลทท่ีใหญเป็นอันดับ 3 ของเอาทเลททัง้หมดของ Mitsui ในญ่ีป ุน มีรานคา
171 รานรวมถึงรานท่ีเปิดเป็นครัง้แรกท่ีญ่ีป ุน 21 ราน รวมสินคาแบรนดดังระดับโลกและ
แบรนดญ่ีป ุนในราคาลด 30-50%เสมอ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจิ - สะพานนาคา
บาชิ - หมูบานชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโม
โตะ - ออนเซน

***อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย***

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวกเน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5วันกอนวันเดินทาง

 คํ่า  Quintessa Ogaki หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา
เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัย
เอโดะ

นําทานเดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา
300 ปีกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซ่ึงเต็มไป
ดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย

อิสระทานเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เชน ซารุโบะโบะ หรือ ตุกตาทารกลิงตัวสีแดงไมมีหนาตา ซ่ึงถือวาเป็น
สัญลักษณหน่ึงของเมืองทาคายามา และเป็นสินคายอดนิยม เพราะแฝงไปดวยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญ่ีป ุนอีกดวย
และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจมากมาย

ทานยังสามารถลองลิม้ชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือ ถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ (Nakabashi
Bridge) ตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยู
เนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 เอกลักษณของบานในแบบกัสโชสึคุริ บานแบบญ่ีป ุนดัง้เดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา“กัสโช” ซ่ึงแปลวา
“พนมมือ”ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน โครงสรางของบานสรางขึน้โดย
ไมไดใชตะปู อีกทัง้วัสดุอุปกรณในการกอสรางตางๆ ลวนแตมาจากวัสดุจากธรรมชาติ

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต

นําทานแวะถายรูป ปราสาทมัตสึโมโต หรือปราสาทอีกาดํา (ทัวรนําชมถายรูปดานนอก) เป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและ
เกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ปราสาทมัตสึโมโตยังมีศาลาชมดวงจันทรท่ี
งดงาม แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกอน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูท่ีพัก

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ําท่ีหองอาหาร

พักท่ี Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะ
ทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง)

หลังอาหารไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานได
พักผอนอยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปล่ัง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกา ซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

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

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบดัง้เดิมไว ทัง้วัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดัง้เดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมทัง้ยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึน้อยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรัง่

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร แบบ Japanese Set

หมูบานชิราคาวาโกะ

เมืองมัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโตะ

 บาย

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้
ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 คํ่า



วันท่ี 4 โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโร
เบะโกะ - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - สถานีไดคัมโป - สถานีมูโรโดะ
- ยอดเขาทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอลป - สถานีบิโจได
รา - สถานีทาเทะยามา

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ออนเซน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานชม เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสนทางท่ีเริ่มตนท่ีเขาทาเตยามะ
(Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิน้สุดท่ีสถานีโองิซาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano)
ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตองอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทัง้เคเบิล้คาร รถบัส และ
กระเชาไฟฟา เป็นตน โดยตลอดเสนทางทานจะไดรื่นรมยกับทิวทัศนอันย่ิงใหญตระการตาของเทือกเขาแอลปเหนือซ่ึงครอบคลุม
ระยะทางกวา 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เสนทางขึน้-ลง อาจมีสลับจุดขึน้สถานีโองิซาวะลงสถานีทาเตยามะได)

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ เสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะ คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปน
แอลป นําทานเดินทางสู สถานีโองิซาวะ นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามาท่ีมีความยาว 3.6 กิโลเมตร โดยน่ัง
รถบัสรางไฟฟาอุโมงคคันเต็น นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน

นําทานชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเขื่อนกัน้น้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพ
ของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเวลาตัง้แตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ45
ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือขามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที

นําทานน่ังเคเบิล้คารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยัง สถานีคุโรเบะไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิล้
คารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตัง้แตตนจนสุดเสนทาง ทัง้น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหทานไดชมท่ีราบ
คุโรเบะไดระท่ีสวยงาม เต็มไปดวยหิมะ

นําทานโดยสารกระเชาไฟฟาท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อนสถานีรถไฟ ให
ทานไดชมความงามบนสถานีไดจากชัน้ 2 จากน้ันเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟา ลอดอุโมงคทาเตยามะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแบบ Set ญ่ีป ุน

นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงในสามภูเขา
ศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญ่ีป ุนตัง้แตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึง
ในวันท่ีทองฟาโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

ใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาว
ของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตาตื่นใจ ใหทานเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพท่ีประทับ
ใจ

จากน้ันเดินทางโดยสารรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ใหทานไดเก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสูสถานีบีโจดัยระ แลวนําทานโดยสารโดยสารเคเบิล้คาร ลอดภูเขาสูสถานีทาเตยามะ



นําทานเดินทางสู ยานฟุกุย/กุโจ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น

หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก

พักท่ี ยานกุโจ/ฟุกุย หรือระดับใกลเคียงกัน (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย3-5 วันกอนวัน
เดินทาง)

โองิซาวา หรือ สถานีโองิซาวา

เขื่อนคุโรเบะ

สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

สถานีไดคัมโป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมทัง้ของเสนทางทัง้บัสและ
รถราง

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

เป็นหน่ึงในสถานีกระเชาเสนทางชมยอดเขาทาเทยามา ซ่ึงรูจักกันในนามของเจแปนแอ
ลป

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

เปนสถานีรถรางและกระเชาไฟฟาเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 เมืองโอซากา - ปราสาทโอซากา - หาง DOTON PLAZA -
ถนนโดทงบุริ - ยานชินไซบาชิ

เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ เสนทางขึน้-ลง อาจมีสลับจุดขึน้สถานีโองิซาวะลงสถานีทาเตยามะได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

สถานีมูโรโดะ
เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูแบบ Set ญ่ีป ุน

เจแปนแอลป

สถานีบิโจไดรา

สถานีทาเทะยามา

 บาย

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

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาท่ีเชื่อมตอกับรถบัสขึน้เขา Japan Alps ซ่ึงตัง้อยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตัง้อยูในเขตโทยามา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 ยานกุโจ/ฟุกุย หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

่



รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู โอซากา

นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึน้เป็นครัง้แรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวัด
Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผูพยายามรวบรวม
ประเทศเป็นครัง้แรก (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร BBQ Yakiniku บุฟเฟต

นําทานไปชอปป้ิงท่ี DOTON PLAZA เป็นหางสําหรับละลายเงินเยน พบกับสินคาหลากหลายราคาถูก ไมวาจะเป็นเครื่อง
สําอาง ครีม ของใช ยาบํารุง สุขภาพ สบู ครีมลางหนา เครื่องไฟฟา เป็นตน

อิสระชอปป้ิงสินคาท่ี ถนนโดทงโบริ ยานชินไซบาชิ แหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากาท่ีเต็มไปดวยรานคามากมายทัง้แบ
รนดเนมของมือสองรานอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและ ไมควรพลาดชอปป้ิงท่ีรานดองกี ้และมัตสึโมโตคิโยชิ รานคา
ยอดนิยมในใจของคนไทยทัง้หลายท่ีตองแวะเมื่อมีโอกาสไปญ่ีป ุน และถายรูปกับปายกูลิโกะ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

จนถึงเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพัก

พักท่ี N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกลเคียง (ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5
วันกอนวันเดินทาง)

เมืองโอซากา

ปราสาทโอซากา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตัง้อยูริมทะเล ถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลกภายนอก
แหงแรก และเป็นเมืองทาและศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ของภูมิภาคคันไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ สัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่งปลูกสรางท่ีมีคุณคา
ทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึน้แทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชัน้บนสุด สามารถชม
วิวเมืองโอซากาไดทัง้เมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู BBQ Yakiniku บุฟเฟต

หาง DOTON PLAZA บาย

หาง DOTON PLAZA ใหทานไดเลือกชอปป้ิงสินคาราคาถูก หลากหลายรายการ อาทิ
เชน ผลิตภัณฑบํารุงสุขภาพ เครื่องสําอาง เครื่องไฟฟา และใกลๆกันทานสามารถเดินทาง
ไปยานชินไชบาชิได ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาท่ีแหลงชอปป้ิงยอดนิยมท่ีสุดของโอซากา
ท่ีเต็มไปดวยรานคามากมายทัง้แบรนดเนม ของมือสอง รานอาหารชื่อดังมากมายหลาก
หลายชนิดและไมควรพลาดชอปป้ิง



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ - ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ปราสาทโอซากา (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 3-5 วันกอนวันเดินทาง

ถนนโดทงบุริ

ยานชินไซบาชิ

เป็นยานดาวนทาวนขนาดใหญ ท่ีเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร และแหลงบันเทิงอ่ืนๆ อีก
ทัง้ยังเป็นท่ีนิยมของวัยรุน และเหลานักกิน สัญลักษณอันโดดเดน ก็คือ รานคาท่ีมีปูยักษ
บนหลังคา และปายไฟโฆษณาริมคลองของกูลิโกะ

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

 คํ่า  N GATE HOTEL OSAKA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box) เพ่ือความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน

05.00 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW111

บาย

12.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง (Set Box)

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตัง้หางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กม.เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะเป็นสาย
การบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 4 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันน้ัน มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

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

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 20 วัน (ในวันเวลาทําการ)



**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชัน้ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

Random ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได ยกเวนการซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม 
ซ้ือท่ีน่ังเพ่ิม สายการบิน Nok Scoot (XW) เสนทางโตเกียว-นาริตะ สามารถUpgrade ท่ีน่ัง พรอมชําระคาท่ีน่ังไดดังน้ี

- ท่ีน่ังชัน้ ScootBiz ราคาเท่ียวเดียว 5,500 บาท /ทาน (ราคาไป-กลับ 10,000 บาท) แจงกอนเดินทาง 10 วัน

- ท่ีน่ังแบบ Super หรือ Stretch Seat แจงกอนเดินทาง 7 วัน มีคาใชจายและเงื่อนไข ดังน้ี
โซนเงียบ แถวท่ี 21 ประเภทท่ีน่ัง Stretch(Front Row) ระยะหางระหวางท่ีน่ัง มากกวา 36 น้ิว ราคา 2,000 บาท/ทาน/เท่ียว

โซนเงียบ แถวท่ี 22-25 ประเภทท่ีน่ัง Super ระยะหางระหวางท่ีน่ัง มากกวา 35 น้ิว ราคา 1,500 บาท/ทาน/เท่ียว

โซนหนา แถวท่ี 31 ประเภทท่ีน่ัง Stretch(Front Row) ระยะหางระหวางท่ีน่ัง มากกวา 36 น้ิว ราคา 1,700 บาท/ทาน/เท่ียว

โซนหนา แถวท่ี 32-34 ประเภทท่ีน่ัง Super ระยะหางระหวางท่ีน่ัง มากกวา 35 น้ิว ราคา 1,200 บาท/ทาน/เท่ียว

โซนหลัง แถวท่ี 61 ประเภทท่ีน่ัง Stretch(Front Row) ระยะหางระหวางท่ีน่ัง มากกวา 36 น้ิว ราคา 1,700 บาท/ทาน/เท่ียว

*Stretch Seat ไมอนุญาตใหเด็ก ทารก ผูสูงอายุเกิน 65 ปีและผูพิการน่ัง / โซนเงียบไมอนุญาตใหเด็กน่ัง 

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา กรณีหองพักคู/พักสามทานเต็มอาจมีปรับเปล่ียนพัก
หอง Single 1 ทานตอหองในโรงแรมระดับเดียวกันได

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน NokScoot กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึน้เครื่อง
ไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ (คาทัวรไมรวมการประกันความ
คุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 

ซ้ือน้ําหนักสัมภาระเพ่ิมสายการบิน Nok Scoot(XW) เสนทางโตเกียว มีคาใชจายดังน้ี 
+5 กก. -- 400 บาท 

+10กก. -- 700 บาท

+15กก. -- 1,000 บาท

+20กก. -- 1,300 บาท

+30กก. -- 2,350 บาท

หมายเหตุ: สายการบินไมจํากัดจํานวนชิน้ในการโหลด แตกฎหมายการบินท่ัวโลกให1ใบ น้ําหนักสูงสุดได 32กก./ชิน้

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสัง่ซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5. คา Vat 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

6. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

7. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 4,000 เยนตอทริป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

วีซา
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย 
(เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)

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 (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

3. ในขัน้ตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไม

    เขาขายคุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
การเดินทางครัง้น้ีจะตองมีผูโดยสารจานวน 30 ทานขึน้ไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครัง้ มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชัว่โมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึน้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึน้

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน) ทางผู
จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทัง้สิน้


