
#16005 ทัวรญ่ีปุน โอซากา เกียวโต ทาคายามา 6 วัน 4 คืน
หมูบานชิราคาวาโกะ ชมเสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะคุโรเบะ บิน
XJ
ทัวรญี่ปุน โอซากา เกียวโต ทาคายามา วัดคินคะคุจิ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ เขตเมือง
เกาซันมาชิซูจิ ยอดเขาทาเทยามา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินาริ - มิตซุยเอาท
เลตพารค Shiga Ryuo - โอกากิ   

Hotel Koyo or
Quintessa Hotel
Ogaki หรือเทียบเทา

3 ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - สะพานนาคา
บาชิ - มัตสึโมโต - ออนเซ็น   

Itoen Hotel
Asamanoyu หรือ
เทียบเทา

4 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เข่ือนคุโรเบะ - กระเชาไฟฟาทาเทยามา - สถานี
ไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป) - สถานีบิโจไดรา - สถานีทาเทะยามา - ออน
เซ็น

  
Gujo Vacance Mura
Hotel หรือเทยบเทา

5 โอซากา - ปราสาทโอซากา - JTC DUTY FREE - ยานชินไซบาชิ - ถนนโดท
งบุริ   

FP Hotels Grand
South-namba or
Noku Osaka หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

22 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

29 เม.ย. 65 - 4 พ.ค. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

8 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

13 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

20 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

27 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

3 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500

11 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿29,888 ฿29,888 ฿29,888 ฿9,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานคันไซ - เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจาฟูชิมิอินา
ริ - มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo - โอกากิ

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

00.55 น. นําทานเดินทางสู โอซากา สนามบินคันไซ ประเทศญ่ีป ุนโดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ612 (คา
ทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซากา (เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง) ผานพิธีการ/ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ

ปรับ รับกระเปาเรียบรอยและทําภารกิจสวนตัว

จากนั้นนําทานขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางไป เกียวโต อดีตเมืองหลวงเกาแกของญ่ีป ุน ซ่ึงมามีอายุยาวนานกวา 1,000 ปี ซ่ึง
ในอดีตมีความเจริญรุงเรืองทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอยางมาก มาก

นําทานชม วัดคินคะคุจิ Kinkaku-ji หรือท่ีคนไทยนิยมเรียกกันวาวัดทอง เป็นวัดท่ีดังวัดหน่ึงในญ่ีป ุน สรางเมื่อปีพ.ศ.1940
ศาลาสีทองท่ีเห็นในปัจจุบันไดรับการแปะผนัง ทองไปเมื่อปี พ.ศ.2530 ทําใหมองเห็นเป็นสีเหลืองอรามสะทอนในสระน้ําอยาง
สวยงาม วัตถุประสงคแรกของวัดแหงน้ีคือ เพ่ือถวายเป็นท่ีพักแกโชกุนอะชิคะงะ โยะชิมิสึ หลังสละอํานาจ ศาลาประดับทองได
ถูกเปล่ียนเป็นวัดเซนหลังเขาเสียชีวิตไมนาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบุฟเฟตชาบูเกียวโตไมอ้ัน!!!

่ ่



ทานเดินทางสูศาลเจาฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุมประตูสีแดงท่ีเป็นสัญลักษณของศาลเจาท่ีมีมากกวารอยตนทอดตัวยาวตาม
เสนทางของไหลเขาลดหล่ันกันบนเสนทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตรเรื่อง MEMORIES OF GEISHA
ท่ีซายูริ นางเอกของเรื่องว่ิงลอดซุมประตูเพ่ือไปขอพรเทพเจาใหตนเองสมความปรารถนา

สมควรแกเวลานําทานไปชอปป้ิงสินคาแบรนเนมดราคาพิเศษท่ี MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO มีสินคาแบ
รนดเนม รวมถึงรานอาหาร เครื่องด่ืม อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

ค่ํา

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานดินทางสูท่ีพักโอกากิ

พักท่ี: Hotel Koyo or Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา

ทาอากาศยานคันไซ

เกียวโต

วัดคินคาคุจิ

 เชา

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

เป็นเมืองหลวงเกาของญ่ีป ุน เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของญ่ีป ุนและชื่อ
นั้นไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตชาบูเกียวโตไมอ้ัน

ศาลเจาฟูชิมิอินาริ บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ
- สะพานนาคาบาชิ - มัตสึโมโต - ออนเซ็น

เวลาเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนํา อาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

อาจจะมีการปรับเปล่ียนพักเมืองใกลเคียง เชน นาโกยา

มิตซุยเอาทเลตพารค Shiga Ryuo
ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงเอาทเล็ทมอลลขนาดใหญของญ่ีป ุน มีสินคาแบรนดเนมมากมาย รวมถึง
รานอาหาร เครื่องด่ืม รานกาแฟ นักทองเท่ียวสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมากมายท่ีศูนย
อาหารรวมถึงอาหารจากรานอาหารท่ีมีชื่อเสียงในทองถิ่น

โอกากิ คํ่า

 Hotel Koyo or Quintessa Hotel Ogaki หรือเทียบเทา

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูในจังหวัดกิฟุ ประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ท่ีราบโนบิ แมน้ําสายหลักท่ีไหลผานเมืองคือแมน้ําอิบิ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยู
เนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมูบานท่ีสวยงามและเป็นแบบญ่ีป ุนแทด้ังเดิมนั้นมีเสนหดึงดูดใหนักทองเท่ียวท้ังใน และตาง
ประเทศเป็นจํานวนมาก เอกลักษณของบานในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บาน แบบญ่ีป ุนด้ังเดิม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน

นําทานเดินทางสู ทาคายามา จินยะ หรือ ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ถายรูปดานหนา) ซ่ึงเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคา
ยามา เป็นท่ีทํางานและท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา
ในสมัยเอโดะ

จากนั้นนําทานเดิมชม หมูบาน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซ่ึงเป็นหมูบานเกาแกสมัย เอ
โดะกวา 300 ปีกอน ท่ียังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี อิสระใหทุกทานไดเดินเท่ียวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกา
ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือนโบราณและรานคาหลากหลาย เชน รานผลิตและจํา หนายเหลาสาเก รานทํามิโสะ ฯลฯ พรอมท้ังเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

ทานยังสามารถลองล้ิมชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกดวยหรือถายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge

สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักมัตสึโมโตออนเซ็น

ค่ํา
้



รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม พรอมบุฟเฟตเบียร สาเกไมอ้ัน

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

พักท่ี Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

ชิราคาวาโกะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

สะพานนาคาบาชิ

มัตสึโมโต

 บาย

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

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

สะพานนาคาบาชิ ท่ีมีสีแดงเดน พาดผานแมน้ํามิยากาวา รวมท้ังยังมี “ซากุระสีชมพู”
ขนานกับแนวแมน้ําแหงน้ีอีกดวย (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซ่ึงเป็นจุดยอดนิยมของการ
เก็บภาพประทับใจ สะพานแหงน้ีเป็นสัญลักษณของเมืองทาคายามา และเป็นเสนทางใน
การจัดเทศกาลทาคายามามัตสุริ(Takayama Matsuri)อีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิรอบๆ
สะพานจะเต็มไปดวยดอกซากุระท่ีบานสะพรั่ง

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

 คํ่า



วันท่ี 4 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - กระเชาไฟฟาทาเท
ยามา - สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวท่ีราบไดคัมโป) - สถานีบิโจไดรา
- สถานีทาเทะยามา - ออนเซ็น

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู อาหารเย็นพรอมบุฟเฟตเบียร สาเกไมอ้ัน

 Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เสนทางท่ีเริ่มตนท่ีสถานีโองิ
ซาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิ้นสุดท่ี เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ
(Toyama) (หมายเหตุ: เสนทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานีสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได)

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ เสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะ คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปน
แอลป

นําทานเดินทางสู สถานีโองิซาวะ

นําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามาท่ีมีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยน่ังรถบัสรางไฟฟาอุโมงคคันเต็น นับเป็น
อุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนนําทานชมเขื่อนคุโรเบะซ่ึงเป็นเขื่อนกั้นน้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูก
และชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจน
เสร็จสิ้นประมาณ45 ปี

นําทานน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ลคาร
แหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหทานไดชมท่ีราบคุโร
เบะไดระท่ีสวยงาม เต็มไปดวยหิมะ

จากนั้นนําทานโดยสารกระเชาไฟฟาท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานี
รถไฟ ใหทานไดชมความงามบนสถานีไดจากชั้น2 จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟา ลอดอุโมงคทาเตยามะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแบบ Set ญ่ีป ุน

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

และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน SNOW WALL สูงกวาสิบเมตร สัมผัสกับความขาว
ของหิมะท่ีสวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีตื่นตาตื่นใจ ใหทานเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพท่ีประทับ
ใจ

จากนั้นนําทานเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ใหทาน
ไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสูสถานีบีโจดัยระ แลวนําทานโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสูสถานีทาเตยา
มะ จากนั้นสมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักยานกุโจออนเซ็น

ค่ํา



รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

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

ท่ีพัก: Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทยบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

เจแปนแอลป

สถานีโองิซาวา

เขื่อนคุโรเบะ

กระเชาไฟฟาทาเทยามา

สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมท้ังของเสนทางท้ังบัสและ
รถราง

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

เป็นกระเชาท่ีนําชมเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน หรือท่ีรูจักกันวา
เจแปนแอลป

เปนสถานีรถรางและกระเชาไฟฟาสําหรับการเดินทางไปเจแปนแอลป ท่ีสถานีกระเชาน้ีมี
จุดชมวิวท่ีจะไดเห็นทัศนียภาพอันงดงามของแนวเทือกเขาอันย่ิงใหญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 โอซากา - ปราสาทโอซากา - JTC DUTY FREE - ยานชินไซบา
ชิ - ถนนโดทงบุริ

เสนทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานีสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

สถานีบิโจไดรา

สถานีทาเทะยามา

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาท่ีเชื่อมตอกับรถบัสขึ้นเขา Japan Alps ซ่ึงตั้งอยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตั้งอยูในเขตโทยามา

ออนเซ็น คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทยบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู โอซากา

เดินทางสู ปราสาทโอซากา เป็นสัญลักษณอันโดดเดนของเมืองโอซากา สรางขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณท่ีเคยเป็นวัด Osaka
Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) (ชมและถายรูปบริเวณดานนอก)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบุฟเฟต BBQ Yakiniku

นําทานเดินทางไปชอปป้ิงท่ี ราน JTC Duty free อิสระเลือกซ้ือสินคาราคาถูก และผลิตภัณฑตางๆของญ่ีป ุนตามอัธยาศัย

จากนั้นใหทานไดอิสระชอปป้ิงยานชินไชบาชิ มีท้ังรานคาเกาแก และทันสมัยปะปนกัน มีสินคามากมายท้ังถูกและแพง ท้ัง
สินคาแฟชั่นลาสุด ขนมเคกแสนอรอย จนถึงกลองดิจิตอล คอมพิวเตอร และเกมสรุนใหมลาสุดและตื่นตากับลีลาชีวิตของคน
หน ุมสาวชาวโอซากาท่ีดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกวาทางฝ่ังโตเกียว รวมท้ังรานอาหารหลากหลาย

ค่ํา

่



่

อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก

พักท่ี FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา
กรณีพักโรงแรมFP Hotel สามารถเดินไปชินเซไก สปา เวิลดและ รานดองกิโฮเตได

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

โอซากา

ปราสาทโอซากา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองใหญอันดับสามของญ่ีป ุน ตั้งอยูริมทะเล ท่ีน่ีถือวาเป็นประตูเขาออกสูโลก
ภายนอกแหงแรก ท้ังยังเป็นเมืองทา และศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของภูมิภาคคัน
ไซ

เรียกอีกอยางวา โอซากาโจ เป็นปราสาทท่ีถือเป็นสัญลักษณของเมืองโอซากา และเป็นสิ่ง
ปลูกสรางท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมของญ่ีป ุน ถูกสรางขึ้นแทนท่ีวัดอิชิยามา ฮอนกันจิ ชั้น
บนสุด สามารถชมวิวเมืองโอซากาไดท้ังเมือง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุฟเฟต BBQ Yakiniku

JTC DUTY FREE

ยานชินไซบาชิ

ถนนโดทงบุริ

 บาย

แหลงชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีตางๆ

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

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

 คํ่า  FP Hotels Grand South-namba or Noku Osaka หรือเทียบเทา



วันท่ี 6 ทาอากาศยานคันไซ - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ อาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัย

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท 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

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาแบบกลอง (Set Box)

เพ่ือความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน

06.30 น. นําทานเดินทางสู สนามบินคันไซ เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.55 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ613 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่ง
ซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

บาย

13.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานคันไซ
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร เมนู อาหารเชาแบบกลอง

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

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเมื่อ
ทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา ) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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 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
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 4ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

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

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

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

การชําระเงิน
- การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)



- สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ) กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน

- กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรร

ของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ
 

วีซา
พาสปอรตผูเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัท

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขา
ประเทศ)

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 (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
้ ่ ่



- อัตราคาบริการน้ีไมรวมคาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ี
มีหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในบริการ

- Infant (อายุไมเกิน 2 ปี) 7,000 บาท

- คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาล
หรือวันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก
เพ่ือใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการ
วันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

- รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับ
สายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไม
ดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)  ทางผูจัด ขอ
สงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

- การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะ
ทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนาหรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกันหรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน

- ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

การยกเลิก
- เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

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


