
#15975 ทัวรญ่ีปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา 5 วัน 3 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ทาคายามา เกียวโต โอซากา ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโตะ ยอดเขาทาเทยามา
เขื่อนคุโรเบะ คานาซาวา สวนเค็นโรคุเอ็น ศาลเจาเฮอัน ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินา
ริ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ   

Ueno Flex
Hotel Iga
หรือเทียบ
เทา

2 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - มัตสึโมโต   

Alpico
Plaza
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สถานีทาเทะยามา - สถานีบิโจไดรา - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะได
รา - สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ - เข่ือนคุโรเบะ - คานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น   

Toyoko
Inn
Kanazawa
หรือเทียบ
เทา

4 เกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - โชวเกียวโตซามูไรบอยส - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - โอซากา - ยานชิน
ไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ    -

5 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿7,900

19 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿7,900

22 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿7,900

25 เม.ย. 65 - 29 เม.ย.
65

฿28,888 ฿28,888 ฿28,888 ฿7,900

7 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

13 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

18 พ.ค. 65 - 22 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

22 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

25 พ.ค. 65 - 29 พ.ค. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

28 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900

30 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿26,888 ฿26,888 ฿26,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานคันไซ

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

11.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

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

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

บาย

14.15 น. เหินฟาสู เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ610

ค่ํา

21.40 น. ถึง เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลวนําทานเดินทางสูท่ีพัก (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวา
เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

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

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

 Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต



วันท่ี 2 ชิราคาวาโกะ - ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกา
เมืองทาคายามา - มัตสึโมโต

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ประเทศญ่ีป ุน เป็นหมูบานชาวนาท่ีมีรูปรางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดก
โลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง HILIGHT!!! หมูบานแบบกัชโชสึคุริ เป็นบานชาวนาโบราณท่ีมีอายุมากกวา 250 ปี คําวา “กัชโช” มี
ความหมายวา “พนมมือ” ซ่ึงเป็นการบงบอกถึงลักษณะ ตอมาในปี 1995 องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็น
มรดกโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู ทาคายามา (Takayama) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวย
เทือกเขาเจแปนแอลป ถูกขนานนามไววาเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตนอย เป็นเมืองเกาแกท่ียังคงอนุรักษไวซ่ึงอารยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญ่ีป ุนไดอยางสมบูรณ บานเรือนสรางขึ้นดวยไมแบบโบราณ บรรยากาศเกาแก อายุเป็น
รอยๆปี ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ

นําทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ (Sanmachisuji) ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะ
เมื่อ 300 ปีกอนไดเป็นอยางดี

นําทานผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ
ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระท่ังปี 1969 จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหอง
เสี่อทาทามิท่ีไดรับการบํารุงรักษาเป็นอยางดี ปัจจุบันใชเป็นท่ีจัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนท่ี
ภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแผนเมือง เป็นตน (ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของ
จังหวัดนากาโน นําทานเขาสูท่ีพัก

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเทา

ชิราคาวาโกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สถานีทาเทะยามา - สถานีบิโจไดรา - สถานีมูโรโดะ - เจแปนแอลป
- สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ - เขื่อนคุโรเบะ
- คานาซาวา - สวนเคนโระคุเอ็น

อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) - ไมรวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

มัตสึโมโต

 บาย

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

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

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

 คํ่า  Alpico Plaza Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทาง สายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของ เจ
แปนแอลป (Alpen Route) โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา

้ ้



จากนั้นโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม.

นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ให
ทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย

นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงในสามภูเขา
ศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญ่ีป ุนตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึง
ในวันท่ีทองฟาโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความ
ขาวของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตาตื่นใจ เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพท่ีประทับใจ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทาง ผานอุโมงค ท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน จาก
นั้นนําทาน โดยสารกระเชาไฟฟา ท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ

นําทานน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร
แหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

จากนั้นชม เขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) ซ่ึงเป็นเขื่อนยักษกั้นน้ําท่ีใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดปี ท่ีโอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492
เมตร ซ่ึงใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือ
ขามเขื่อน 800 เมตร

เดินทางสู เมืองคานาซาวา (Kanazawa) เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันล้ําคาตั้งแตสมัยเอโดะ
ชวงท่ีขุนนางศักดินาชั้นสูงท้ังหลายตางใหการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานฝีมือและวัฒนธรรม

นําทานชมสวน สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ไดชื่อวาเป็น 1 ใน 3 ของสวนท่ีนาตื่นตาตื่นใจท่ีสุดของประเทศ
ญ่ีป ุน พ้ืนท่ีภายในสวนเค็นโรคุเอ็นนั้น ประกอบไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา หุบเขาอันสวยงามและบานหลังนอยใหญท่ีใชใน
การผลิตชาน่ันเอง ความหมายของคําวา เค็นโรคุ คือ สวนท่ีมีองคประกอบท่ีดี 6 อยางดวยกัน ก็คือพ้ืนท่ีท่ีกวางขวาง, บรรยากาศ
ท่ีเงียบสงบ, แหลงน้ํา, และทัศนียภาพลอมรอบท่ีสวยงามตระการตา

จากนั้น อิสระใหทานชอปป้ิง บริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย

และหลังจากนั้น อิสระใหทานเดินชอปป้ิง ณ เมืองคานาซาวาตามอัธยาศัย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Kanazawa หรือเทียบเทา

สถานีทาเทะยามา

สถานีบิโจไดรา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตั้งอยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาท่ีเชื่อมตอกับรถบัสขึ้นเขา Japan Alps ซ่ึงตั้งอยูในเขตโทยามา



สถานีมูโรโดะ

เจแปนแอลป

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

เป็นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ท่ีมีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ีแหงน้ีใน
นามของเจแปนแอลป ท่ีน่ีมีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ท่ีไดชื่อวาเป็นกําแพงหิมะ
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ

เขื่อนคุโรเบะ

คานาซาวา

 บาย

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

เป็นหน่ึงในสถานีกระเชาเสนทางชมยอดเขาทาเทยามา ซ่ึงรูจักกันในนามของเจแปนแอ
ลป

เขื่อนน้ีมีความสูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุก
วัน ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดอิชิคาวา โดยตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ลอมรอบ
ดวยทะเลญ่ีป ุนทางทิศตะวันตกและจังหวัดโทยามา คานาซาวานั้นถือไดวาเป็นศูนยกลาง
ของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยธรรมอันล้ําคามาตั้งแตสมัยเอโดะ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เกียวโต - ศาลเจาเฮยอัน - โชวเกียวโตซามูไรบอยส - ศาลเจาฟู
ชิมิอินาริ - โอซากา - ยานชินไซบาชิ - ทาอากาศยานคันไซ

สําหรับความสูงตํ่าของกําแพงหิมะนั้น ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี และเน่ืองจากปัญหาภาวะโลกรอน ทําให
อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหกําแพงหิมะปีน้ีอาจจะไมสูงมากนัก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ไมการันตี วาในแตละชวงการ
เดินทางท่ีลูกคามาเยือน ทานจะไดสัมผัสกับความสูงของกําแพงหิมะ มากนอยขนาดไหน อยางไรก็ตามคุณลูกคาจะไดอ่ิมเอมกับ
บรรยากาศและเพลิดเพลินกับเสนหของสถานท่ีทองเท่ียวในท่ีนั้นๆ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สวนเคนโระคุเอ็น
สวนเคนโระคุเอ็น คือสวนญ่ีป ุนท่ีสวยงาม มีพ้ืนท่ี 11.4 เฮกตาร ตั้งอยูบนจุดท่ีสูงทาง
ตอนกลางของ Kanazawa ใกลกับปราสาท Kanazawa สวนน้ีเคยเป็นพ้ืนท่ีของตระกูล
Maeda ซ่ึงปกครองเขต Kaga ในยุคศักดินา (บริเวณ Ishikawa และ Toyama ใน
ปัจจุบัน) ซ่ึงพวกเขาดูแลรักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาท่ีสวยท่ีสุดในญ่ีป ุน

 คํ่า  Toyoko Inn Kanazawa หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เกียวโต (Kyoto) ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญ่ีป ุนมายาวนานท่ีสุด คือตั้งแตปีค.ศ. 794 จนถึง
1868 รวมๆ 1,100 ปีเลยทีเดียว เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญท่ีเต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของญ่ีป ุนดวย (ใชเวลาเดิน
ทางประมาณ 3.40 ชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บริการทานดวย เมนูชาบู แสนอรอย)

นําทานสู ศาลเจาเฮอัน (Heian Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)ศาลเจาแหงน้ีนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือใหระลึกถึง
จักรพรรดิคามมุและจักรพรรดิโ์คเมอิ ผูท่ีมีความสําคัญตอเมืองเกียวโตอยางมาก เน่ืองจากเป็นจักรพรรดิองคแรกและองคสุดทาย
ของเกียวโต โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมในยุคเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคูโทริอิยักษสีแดงท่ีตั้งอยูดานหนาของวัด มีสีแดง
สดใสมองเห็นมาแตไกล

นําทาน ชมการแสดงสุดพิเศษ จาก เกียวโต ซามูไร บอยส (Kyoto Samurai Boys) เหลาซามูไรรูปหลอจะพากันมาแสดง
ศิลปะการตอสูผสมผสานกับการเตน พรอมแสง สี เสียง ท่ีทําใหการโชวนั้นตื่นตา เราใจ มากกวาการแสดงศิลปะการตอสู ท่ัวๆ
ไป

จากนั้นสู ศาลเจาเทพเจาจ้ิงจอกอินาริ (Fushimi Inari Shrine) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หรือท่ีคนไทยชอบ
เรียกกันวาศาลเจาแดง เป็นศาลเจาชินโต มีชื่อเสียงโดงดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาสีแดงท่ีเรียงตัวกันจํานวนหลาย
หมื่นตนจนเป็นทางเดินไดท่ัวท้ังภูเขาอินาริ ท่ีผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดม
สมบูรณ การเก็บเกี่ยวขาว รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ

จากนั้นเดินทางสู เมืองโอซากา (Osaka) เมืองท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศญ่ีป ุน และยังเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในสามนครเคฮันชิง ตั้งอยูในภูมิภาคคันไซบนเกาะฮนชู เป็นหน่ึงในไมกี่เมืองท่ีมี
สถานะเป็นนครโดยขอบัญญัติรัฐบาลญ่ีป ุน

นําทานสูยานชอปป้ิง ชินไซบาชิ (Shinsaibashi) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 55 นาที) บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความ
ยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดวยรานคาปลีก รานแฟรนไชส รานเครื่องสําอางค รานรองเทา กระเปานาฬิกา รานกาแฟ ราน
อาหาร รานขนม รานเสื้อผาสตรีทแบรนดท้ังญ่ีป ุนและตางประเทศ เรียกวามีทุกอยางท่ีตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา ประเทศญ่ีป ุน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

ค่ํา

่



อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

23.45 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ611 **บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง**

เกียวโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบู แสนอรอย

ศาลเจาเฮยอัน

โชวเกียวโตซามูไรบอยส

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ

โอซากา

 บาย

สรางเพ่ือเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตท่ีครบรอบ 1100 ปี ประตู
ศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบกับพ้ืนท่ีวางท่ีลอม
รอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาท่ีลวนแตเป็นสีแดงสด ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยาง
ย่ิงกับสิ่งท่ีเห็น

เป็นการแสดงของเหลาซามูไรหน ุมบอยแบนดหนาตาดี ท่ีมีลักษณะเป็นการแสดงทวงทา
ศิลปะการตอสูท่ีผสานกับจังหวะดนตรี การเตน พรอมการประกอบแสงสีเสียงเขาจังหวะ
อันสุดแสนเราใจ

หรือศาลเจาจ้ิงจอกขาว เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังท่ีนักทองเท่ียวตางรูจักกันดี เป็นศาลเจา
ในศาสนาชินโต สรางขึ้นเพ่ือถวายใหแดเทพอินาริ เทพเจาแหงกสิกรรม เพ่ือใหพ้ืนท่ี
บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ ปลูกขาวได ผลผลิตดีมีคุณภาพ สิ่งท่ีนาสนใจนอกจากจะมา
สักการะเทพเจาแลว ก็คือการเดินเลนลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนท่ีเรียงตอทอดยาว
จากดานลางขึ้นไปบนยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ระยะทางราว 4 กิโลเมตร

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

ยานชินไซบาชิ
เป็นยานชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในโอซากา ยานดังท่ีเป็นสวรรคของนักชอป นักกิน ถนน
สายทอดยาวกวา 600 เมตร สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย ของใช ของกิน
เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

ทาอากาศยานคันไซ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของโอซากา ทาอากาศยานแหงน้ีตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา
ประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดใชบริการเมื่อปี 1994 มี 2 เทอมินอล โดย เทอมินอล 1 จะ
เป็นสายการบินธรรมดา สวนเทอมินอล 2 จะเป็นสายการบินโลวคอสต

 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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2.  ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5.  บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6.  เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7.  รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8.  การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9.   กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

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
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

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

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

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

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) 
 หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู 

 หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

 เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

 หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ 

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

อัตรานี้รวม:
๋ ่ ่ ้



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

คารถโคชปรับอากาศ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี 

1.  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให) 

2.  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุ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 ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น   

3.  ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน 

4.  เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกดทานละ 1,500 บาท/ทริป

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ทาน

ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ รบกวนจองเป็นสายการบินแอรเอเซียเทานั้น* 

ท้ังน้ีหากสายการบินไฟลทอินเตอรเกิดเท่ียวบินลาชา ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศท่ี
เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟลทอินเตอร และรบกวนแจงพนักงานขายลวงหนากอนทําการซ้ือตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพ่ือ
ประโยชนของตัวทานเอง

์ ่ ่



บริษัทขอสงวนสิทธิ ์:  รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ไดเงินคืนท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-15 วัน ไดเงินคืน 70 เปอรเซ็นของคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกหลัง 14 วัน ไมไดคาทัวรคืน 

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรง หรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจ ขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER
FLIGHT ขอสงวนสิทธิ ์ไมมีการคืนเงินทุกกรณี ท้ังมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด เน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจาย ในเท่ียวบินนั้นๆ

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


