


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

นําทาน
เขาที่พัก
สนามบิน
คันไซ	ณ
YUTAKA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาเฮยอัน	-	นาโกยา	-	ยานซาคาเอะ

เขาที่พัก
นาโงยา
ณ
NAGOYA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3 เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-
หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองโทยามา

ที่พัก	โท
ยามา	ณ
TOYAMA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

4
ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพงหิมะเจแปนแอลป	-	บิโจไดรา	-	ทุงราบมิดางะ
ฮาระ	-	น้ําตกโชเมียว	-	สถานีมูโรโดะ	-	TROLLEY	BUS	-	ที่ราบไดคัมโป	-
กระเชาพาโนรามาซึงาอิเกะ	-	คุโรเบะไดรา	-	เขื่อนคุโรเบะ	-	TROLLEY	BUS	-
โองิซาวา	หรือ	สถานีโองิซาวา	-	ออนเซ็น	-	บุฟเฟตปูยักษ

พัก
บริเวณ
ออนเซ็น
ณ
	ONSEN
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

5 วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-	ชินจูกุ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบิน
ดอนเมือง

14	มิ.ย.	60	-	18	มิ.ย.	60 39,900	บาท 39,900	บาท 39,900	บาท 9,500	บาท



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3	(377ที่น่ัง)	น้ําหนัก
กระเปาเดินทางทั้งขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.	บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่มทั้งขาไปและขาก
ลับ

ชวงเชา	-	ชวงบาย	
11.00	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่1	–	3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอน
ขึน้เครื่อง
14.15	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เที่ยวบินที่	XJ	610
21.50	ถึง	สนามบินคันไซ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพื่อ

สะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	นําทานเขาที่พัก	สนามบินคันไซ	ณ	YUTAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ตั้งหางจากตัวเมืองโอซากา	ประมาณ	50	กม.เปิดใชบริการเมื่อปี	1994	มี	2	เท
อมินอล	โดย	เทอมินอล	1	จะเป็นสายการบินธรรมดา	สวนเทอมินอล	2	จะเป็น
สายการบินโลวคอสต

ชวงเชา	
นําทานสู	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุน	เดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิ

งาชิยามา	เชิญดื่ม	น้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย	อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงดวย
หองโถงกลางของวัดที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติแหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัว	อาคารของวิหารโดยมี
เสาคํ้าถึง	139	ตน	เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองไดอยางกวางไกลสุดตา
ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ศาลเจาเฮยอัน	หรือ	เฮยอันจินกุ	ศาลน้ีสรางขึน้เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองการกอ

ตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ	1100	ปี	ในปี	ค.ศ.1895	ภายในศาลเจาจะมีการจัดสวนแบบญี่ป ุน	สถาปัตยกรรมของตัว
ศาลเจาน้ีเป็นการจําลองพระราชวังอิมพิเรียลในสมัยเฮยอันเพื่อถวายใหกับพระจักรพรรดิคัมมุและพระจักรพร
รดิโคะเม	ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคสุดทายที่ประทับอยูในเกียวโตและยังเป็นศูนยกลางของพุทธศาสนาลัทธิ
ชินโตในเมืองเกียวโตอีกดวย	ฃ



นําทานเดินทางเขาสูตัว	เมือง	นาโงยา	ที่เกาแกของญี่ป ุน	ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ	มีขนาดใหญ
อันดับ	4	ของประเทศญี่ป ุนมีลักษณะรูปรางผังเมืองคลายปู	บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญดวยกลิ่น
ไอแหงความเป็นเมืองสงบอบอุนอันแสนโรแมนติคอบอวลดวยมนตเสนหที่แฝงตัวไวในทุกอณูของเมือง	
นําทานสู	ยานซาคาเอะ	ยานชอปป้ิงและแหลงบันเทิงยามราตรี	สินคาแบรนดเนมจากทุกมุมโลก	เรียง

รายอยูบนถนนสายน้ี	อีกทั้งยังมีหางสรรพสินคา	รานอาหาร	ที่บงบอกถึงความมีระดับใหเลือกอยางมากมาย
และยังมีจุดชมวิวที่จะทําใหเห็นถนนสายน้ี	และตัวเมืองนาโกยาอยางชัดเจน	คือ	ตึกทีวีของนาโกยา	ซึ่งมีลักษณะ
คลายโตเกียวทาวเวอรแตมีอายุที่เกาแกมากกวา	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

วัดคิโยมิสึ	หรือ	“วัดน้ําใส”	วัดเกาแกบนเนินเขาที่มีอายุเกาแกกวาตัวเมืองเกีย
วโต	เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุด	นิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค
พระโพธิสัตวเจาแมกวนอิม	11	พักตร	1000	กร	ซึ่งเป็นพระประธานของวัด	ตัว
วัดกอสรางดวยไมเกือบทั้งหมด	แตที่นาสนใจ	คือ	เสาที่คํ้ ายันระเบียงวัดขนาด
ใหญ	ประกอบไปดวยเสาไมจํานวนรอยกวาตน	สูงจากพื้น	12	เมตร	โดยไมใช
ตะปูแมแตตัวเดียว	โดยใชวิธีเขาลิ่มดวยภูมิปัญญาของชาวญี่ป ุนโบราณ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สรางเพื่อเป็นอนุสรณสําหรับเมืองหลวงเกาหรือก็คือเกียวโตที่ครบรอบ	1100
ปี	ประตูศาลเจาสีแดงดึงดูดผูคนจากไกลและหลังจากผานประตูมาแลวก็จะพบ
กับพื้นที่วางที่ลอมรอบไปดวยสิ่งกอสรางภายในศาลเจาที่ลวนแตเป็นสีแดงสด
ทําใหคุณรูสึกประทับใจอยางยิ่งกับสิ่งที่เห็น

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	เขาที่พัก	นาโงยา	ณ	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา



***อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา***

ชวงเชา	
นําทานสู	ทาคายามา	สมญา	ลิตเติ้ลเกียวโต	เมืองเล็กที่นารักอันเกาแกในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว

ไดเป็นอยางดี	และไดรับการอนุรักษสถานที่ตางๆ	ของเมืองไวไดอยางสมบูรณแบบแผนผังเดียวกับเกียวโตใน
อดีต	บานเรือนไม-ที่จัดแตงนารัก	เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีป าไมอุดมสมบูรณ	สมัยนารา	ชางไมของเมืองทาคายาม
าไดถูกจารึกวาเป็น	ชางไมฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
เดินทานสู	จวนผูวาทาคายามา	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทํางาน	และ

ที่อยูอาศัยของ	ผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	เป็นสิ่งปลูกสรางแบบเกา	ยุคคานาโมริหลังสุดทาย
ที่สมบูรณ	
จากน้ันเชิญทานสัมผัสความเป็นอยูที่ยังคงรักษาสภาพ	แวดลอมและการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะ

ประทับใจแนนอน	ณ	ซันมาชิซูจิ	พรอมเลือกหาซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย	อิสระใหทานเก็บเกี่ยว
บรรยากาศแสนคลาสสิค	ตามอัธยาศัย	
ชวงบาย	
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยู

เนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1995	พบกับ	หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ	เป็นสไตลญี่ป ุนแบบดั้งเดิมรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับ	สองมือพนมของพระพุทธเจา	หรือ	พระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	กัสโซ	แปลวา	พนมมือ
ตามรูปแบบของบานมีหลังคาชันถึง	60	องศา
จากน้ันนําทานเดินทางสู	โทยามา	เป็นเมืองเล็กแสนนารักในหุบเขาทามกลางธรรมชาติแสนโรแมนติคเป็น

เมืองหนาดานดุจประตูสู	ทาเทยามา	อัลไพน	

	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

ใชเป็นทั้งที่ทํางาน	และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา
176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา	ในสมัยเอะโดะ	หรือกวา	300	ปี
ที่แลว	เป็นที่ทําการรัฐในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยาง
สมบูรณ	ซึ่งภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี	หองขังนักโทษ
โรงครัว	และหองพักของเจาหนาที่

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองเกาสมัยเอโดะ	ที่มีอายุกวา	300	ปี	แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม	และ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว	ทั้งวัดวาอาราม	ศาลเจา	บานแบบดั้งเดิมของ
ชาวนาญี่ป ุนไดเป็นอยางดี



หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองที่ตั้งอยูบริเวณกึ่งกลางของเกาะญี่ป ุน	และถือเป็นทางเขาสูประเทศ
ทางฝ่ังทะเลญี่ป ุน	เน่ืองจากภูมิประเทศที่หอมลอมไปดวยทองทะเลลึกและ
เทือกเขาที่ลาดชันทั้งสามทิศจึงทําใหจังหวัดโทยามาอุดมสมบูรณไปดวย
ธรรมชาติ	ทําใหผูที่มาเยี่ยมเยือนสามารถดื่มดํ่ ากับทัศนียภาพที่งดงาม	และ
อาหารที่สดและอรอยไดในเวลาเดียวกัน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	ที่พัก	โทยามา	ณ	TOYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
นําทานเดินทางสู	เทือกเขาเจแปน	แอลป 	บนเสนทางทาเทยามา	ใหทานไดสัมผัสประสบการณการเดิน

ทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ า	(CABLE	CAR)	ที	่สถานีบิโจไดระ	(BIJODAIRA	STATION)	ไตขั้นบันไดขึน้สู

ที่ราบสูง	(ระยะทางประมาณ	1.3	ก.ม.	ใชเวลาประมาณ	7	นาที)	ตอดวยนําทานน่ังรถโคชที่จะนําทานสูเสนทาง
ธรรมชาติสุดแสนคลาสสิค	สัมผัสความสวยงามตลอดเสนทางที่จะไดชมทัศนียภาพเกินบรรยายไมวาจะเป็นป า
สนอายุกวา	1,000	ปี	พรอมชมเสนหแหง	ทุงราบมิดางะฮาระและน้ําตกโชเมียว	
อิสระใหทานไดสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติดวยการลัดเลาะซอก	กําแพงหิมะ	(SNOW	WALL)	สูง

กวา	15-20	เมตร	ซึ่งขึน้อยูกับสภาพอากาศในแตละปี	
มุงหนาสู	สถานีมูโระโด	(MURODO	STATION)	ถามีเวลาอิสระใหทานเลือกชมหรือซื้อหาสินคาที่ระลึกเป็น

ของฝากของขวัญตามอัธยาศัย	
ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางตอ	ณ	สถานีมูโรโดะ	(MURODO	STATION)	จุดน้ีนําทาน	น่ังรถไฟฟาโดยสารชนิดไมมีราง

(TROLLEY	BUS)	ลอดอุโมงคใตเขาทาเทยามา	(ความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับที่สองรองจาก	ภูเขาไฟ
ฟูจิ)	ที่มีความยาว	3.6	กิโลเมตร	ใชเวลาประมาณ	10	นาที
ขามสูบริเวณ	ทีร่าบไดคันโป	(DAIKANBO)	สูอีกฝ่ังหน่ึงของเทือกเขาทาเทยามา	ณ	จุดที่ราบสูงบนไหลเขา

แหงน้ี	ทานสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกไดอยางตื่นตาสัมผัสสุดยอดความตื่นเตนอันแสนประทับใจ	
จากน้ันพาทานน่ัง	กระเชาไฟฟ า	(ROPEWAY)	ขามหุบเหวลึก	โดยที่ไมมีเสาคํ้ายันคั้นกลางสายสลิงของ

กระเชาจากตนทางถึงปลายทาง	เป็นระยะทางกวา	1,700	เมตร	สมกับสมญานามที่วา	กระเชาพาโนรามา
(PANORAMA	ROPEWAY)	อิสระใหทานไดชมทัศนียภาพ	
เดินทางตอโดย	นัง่กระเชาไฟฟ า	(CABLE	CAR)	ลอดอุโมงคใตเทือกเขาทาเทยามา	ไตขั้นบันไดลงอีกครั้ง

เพื่อลดระดับความสูงลงสู	สถานีคุโรเบะไดระ	(KUROBE	DAIRA	STATION)	
จากน้ันอิสระใหทานเดินเลนบริเวณ	สันเขื่อนคุโรเบะ	(KUROBE	DAM)	ดวยระยะทาง	800	เมตร	ซึ่งเขื่อนที่

ใหญที่สุดของญี่ป ุน	ถาอากาศดีทานอาจเห็นสายรุงพาดผาน	เขื่อนแหงน้ีมีความสูง	186	เมตร
นําทานน่ัง	รถไฟฟ าโดยสารชนิดไมมีราง	(TROLLEY	BUS)	อีกครั้ง	ลอดอุโมงคใต	เขาอาคาซาวาไดเกะ

(ความสูง	2,678	เมตร)	ระยะทาง	6.1	กิโลเมตร	สูดานสุดทายของเสนทางเจแปน	แอลปแสนคลาสสิค	ณ	สถานี
โอกิซาวา	(OGIZAWA	STATION)	ซึ่งทุกยานพาหนะตั้งแตสถานีเริ่มตนจนถึงสถานีสุดทายปลายทางลวนที่
ทานใชเป็นยานพาหนะทั้งหมดน้ันใชพลังงานไฟฟาซึ่งปราศจากมลภาวะ	
พักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดิน

ดีเสริมสุขภาพ	



	รับประทานอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่
ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	อยูตอนกลางของประเทศ	หรือเรียกไดวา	เป็นภาค
กลางของญี่ป ุนน่ันเอง	ในภูมิภาคน้ีเอง	ก็มีเทือกเขาที่สวยงาม	ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป	จึงไดรับการขนานนามวา	เป็น	เจแปนแอลป	น่ันเอง	นัก
ทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงน้ีในนามของ	เจแปนแอลป	หรือเสน
ทางธรรมชาติอัลไพน	หรือทางทานอาจจะเรียกชื่อ	ยาวๆ	วา	Tateyama
Kurobe	Alpine	เทือกเขาทาเทยามา	ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะ
ฮอนชู	ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ป ุน	เสนทางที่ยาวประมาณ	90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด	Toyoma	และ	Naganoไวดวยกัน	การเดินทางสวน
ใหญใช	เคเบิลคาร	และรถประจําทาง

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาที่เชื่อมตอกับรถบัสขึน้เขา	Japan	Alps	ซึ่งตั้งอยูใน
เขตโทยามา

เป็นเสนทางทองเที่ยวทางธรรมชาติ	เดินชมเพื่อเป็นกิจกรรมสําหรับการ
ศึกษาธรรมชาติ	ชมตํานานตนสนยักษ	“บิโจสุงิ”(ตนสนหญิงงาม)ตั้งแตยุคสมัย
แรก	ๆ	สูงตระหงานขึน้ขวักไขวทอดไปตามแนวถนนสําหรับเดินเลน	ดูราย
ละเอียดที่หนาเสนทางสําหรับเดินเลน.	นอกจากน้ีกิจกรรมทองเที่ยวดูนกก็
เป็นสิ่งที่นาสนใจ	ชมวิวปลองภูเขาไฟทาเตยามะ	ถนนเดินชมธรรมชาติที่ทุงมิ
ดางะฮาระ

น้ําตกโชเมียวซึ่งสูงที่สุดในญี่ป ุนน้ันไดไหลตกลงมารวดเดียวพรอมๆ	กับ
ละอองน้ํากระเซ็นออกมาโดยไหลตกลงมาดวยความสูงถึง	350	เมตร	ในฤดู
ใบไมผลิจะมีน้ําจากหิมะที่ละลายของเทือกเขาทาเตยามะไหลมารวมกัน	เกิด
เป็นน้ําตกฮันโนะคิซึ่งอยูทางดานขวาของน้ําตกโชเมียวปรากฏเป็นน้ําตกสอง
สายไหลตกลงมาอยางสวยงาม	ยิ่งไปกวาน้ัน	ในกรณีที่มีปริมาณน้ํามากๆ	ก็จะ
ปรากฏน้ําตกโซเมนซึ่งอยูทางดานขวาของน้ําตกฮันโนะคิ	เป็นน้ําตก	3	อัน
เรียงตัวกันซึ่งเป็นทิวทัศนที่หาดูไดยากยิ่ง	นอกจากน้ีที่จุดพักโชเมียวไทระซึ่ง
อยูใกลกับลานจอดรถมีการจัดแสดงภาพถายและรูปจําลองเกี่ยวกับน้ําตกโช
เมียว	และยังสามารถรับประทานซอฟตครีมแสนอรอยไดที่จุดบริการซึ่งตั้งอยู
ดานในสุดไดอีกดวย	ฤดูใบไมผลิที่มีหิมะเหลือคางอยู,	ฤดูรอนที่เต็มไปดวย
ความเขียวชะอุม	และฤดูใบไมรวงที่งดงามไปดวยใบไมเปลี่ยนสีน้ันเป็นเสนหที่
ทําใหสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่แตกตางกันไปตามฤดูกาล

	รับประทานอาหารกลางวันภายในบริเวณอุทยานฯ

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง	Japan	Alps	ได	อยูที่เมือง
ทาเทยามา



รถรางที่ใชพลังงานไฟฟา	วิ่งผานอุโมงคระหวาง	Murodo	กับ	Daikanbo	ใช
เวลาเดินทาง	10	นาที	คาใชจาย	2,160	เยน

เป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือของภูเขาอะโสะ	ซึ่งชื่อในตอนแรกชื่อ	Tomigahana
แตไดถูกเปลี่ยนชื่อโดยคํารองของเจาเมืองในสมัยน้ัน

เป็นสถานที่ใหบริการกระเชาแขวนลอยฟาในที่ราบซึงาอิเกะ	ในพื้นที่โอทาริ-มู
ระ	ในจังหวัด	นากาโน	คุณจะสามารถเขาถึงยอดภูเขาในสวนธรรมชาติซึงาอิ
เกะโดยการใชบริการกระเชาแขวนลอยฟาน้ี	กระเชาลอยฟากอนโดลาขนาด	6
คนน่ัง	มีระยะทางรวม	4,120	เมตร	ครอบคลุมความสูงของ	625.26	เมตร	อีก
ดานนึงคือกระเชาลอยฟาโรปเวยขนาดบรรจุ	71	คน	มีระยะทางรวม	1200
เมตร	คลอบคลุมความสูงของ	284.54	เมตร	รวมเวลาในการเดินทาง	30	นาที
การเดินทางโดยใชกระเชาลอยฟาน้ีคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
อันงดงามของเทือกเขาแอลปญี่ป ุนที่สูงตั้งตระหงานอยูในระยะไกล

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา	ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพื่อไปชมเขื่อน	Kurobe
เป็นเสนทางการเดินทางขาม	Japan	Alps

สูง	186	เมตร	ซึ่งเป็นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ป ุน	ใชเวลากอสรางนาน	7	ปี
โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ	และยังเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา	คุโรเบะ(Tateyama	Kurobe	Alpine
Route)อีกดวย	ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน	–	กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอย
น้ําออกจากเขื่อนทุกวัน	ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามภาพหน่ึง

รถรางที่ใชพลังงานไฟฟา	วิ่งผานอุโมงคระหวาง	Murodo	กับ	Daikanbo	ใช
เวลาเดินทาง	10	นาที	คาใชจาย	2,160	เยน



เป็นสถานีที่สามารถตอรถบัสและรถรางซึ่งเป็นเสนทาง	Japan	Alps	เป็น
สถานีรถบัสและรถรางที่อยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง	Japan	Alps	ซึ่งชื่อมทั้ง
ของเสนทางทั้งบัสและรถราง

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักบริเวณ	ออนเซ็นณ		ONSEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

ชวงเชา	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	วัดอาซากุสะ	นมัสการเจาแมกวนอิมอันศักดิส์ิทธิท์ี่มีความสูงเพียง	5.5	เซ็นติเมตร

ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ป ุน	รวมถึงนักทองเที่ยวที่มาเยือน
ประเทศญี่ป ุน	วัดอาซากุสะเป็นวัดเกาแกของมหานครโตเกียว
ทางดานหนาประตูคามินาริมง	มีโคมไฟยักษสีแดงที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก	มีความสูงถึง	4.5	เมตร	มีน้ํา

หนักถึง	130	กิโลกรัม	ใหทานไดไปถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ	ทานจะไดเลือกซื้อของที่
ระลึก	อาทิเชน	แมวกวักแบบตาง	ๆ	โคมไฟนอยใหญ	พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอรอย	ๆ	ขึน้ชื่อของยานน้ี	เชน
ขนมอบรูปทรงตุกตา	ซาลาเปาทอดรอน	ๆ	เซมเบกรุบกรอบหลากหลายรสชาติเป็นตน

ชวงบาย

นําทาน	ชอปป้ิงชินจูกุ	ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง	ณ	กรุงโตเกียวที่คราครํ่ าดวยผูคนมากมาย	และ
เทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองขางทาง	นําทานสัมผัสบรรยากาศยานชอปป้ิงชื่อดังของญี่ป ุน	ที่ทานจะได
เพลิดเพลินกับการจับจายสินคาที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเปา	ชินจูกุ	ยานชอปป้ิงที่มีความเจริญอันดับหน่ึงของ
โตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามวา	ศูนยกลางที่สองแหงนคร	ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรานารักหลาก
สไตล	รวมไปถึงรานสินคาชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ป ุน
สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสูสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
20.15	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607
00.55	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

**********************************************	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด

แหลงบันเทิงและแหลงชอปป้ิงขนาดใหญ	เป็นศูนยรวมแฟชั่นเกๆ	เทหๆ	ของ
เหลาบรรดาแฟชั่นนิสตา	มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนยกลางของยานน้ี
ซึ่งเป็นหน่ึงในสถานีที่คึกคักที่สุดในญี่ป ุน	เป็นยานที่เต็มไปดวยหางสรรพ
สินคา,	รานเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญอยาง	Big	Camera	และยานบันเทิงยาม
ราตรีที่ใหญที่สุดในญี่ป ุน

เป็นสนามบินหรือทาอากาศยานนานาชาติหลักของประเทศญี่ป ุน	และเป็นจุด
เชื่อมตอของการเดินทางระหวางทวีปเอเชียและอเมริกา	ตั้งอยูที่เมืองนาริตะ
สามารถรองรับผูโดยสารที่เดินทางไปมาโตเกียว	โยโกฮามา	และจังหวัดใกล
เคียงไดกวา	35	ลานคนตอปี	และเป็นสนามบินที่รองรับเที่ยวบินสําหรับผู
โดยสารมากเป็นอันดับ	2	ของญี่ป ุน	(รองจากสนามบินฮาเนดะ	โตเกียว)	โดย
สามารถรองรับสายการบินระหวางประเทศไดกวา	65	สายการบิน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	25	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์น
การเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ	การเมือง

สายการบิน	และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน	
กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตราตาง

ประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
การบริการของรถบัสนําเที่ยวตามกฎหมายแรงงานและการใชรถที่ประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	–	12

ชั่วโมงเทาน้ัน	อาทิเชน	เริ่มงาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)	การใหบริการในแตละวัน
มิอาจเพิ่มเวลาการใชรถบัสได	ทั้งน้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น

กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองที่น่ัง
เดือน	พฤษภาคม	–	มิถุยายน	มัดจําทานละ	15,000	บาท
กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	20	กิโลกรัม
กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดที่น่ัง,	ซื้อน้ําหนักกระเปาเพิ่ม,	ซื้ออาหารเพิ่มหรือบริการตางๆเพิ่มเติม	กรุณา

ติดตอพนักงานขายที่ดูแลทานโดยตรง
คาที่พักหองละ	2	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท

คาใชจายสวนตัว	อาทิเชน	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด
คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
คาธรรมเนียมวีซาชั่วคราวเขาประเทศญี่ป ุน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
คาสินน้ําใจสําหรับมัคคุเทศก,	คนขับรถ	3,000	เยน/คน/ทริป

รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	(เอกสารทีท่านจะตองใชใน



การพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15	วัน
ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญี่ป ุน	ดังตอไปน้ี
1.	สิ่งยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	เชน	เงินสด	หรือ

บัตรเครติด
คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดานมาตราการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	6	เดือน	และมีหนาหนังสือเดินทางที่ไมมีตราประทับอยางนอย	3

หนา
2.	กิจกรรมใดๆที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

สั้น
3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน
4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทั้งหมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจที่ตรงกันระหวาง
ทานและบริษทัฯ	ดังน้ันหากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
งบริษทัฯเป็นที่เรียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครั้ง
ตัง้แตเดือนมกราคมปี	2017	เป็นตนไป	อาคารหลักของวัดคิโยมิซุจะมีการปิดปรับปรุงซอมแซมครัง้

ใหญ	ซึง่ในระหวางซอมแซมน้ีจะไมอนุญาตใหเขาชม	โดยคาดวานาจะใชเวลาประมาณ	4	ปีในการ
ซอมแซม	จะแลวเสร็จประมาณปี	2020(	เปิดใหชมแคบางสวน	)	

	กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
กรณีการเดินทางที่บริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเที่ยวบินเหมาลํา

CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการ
คืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด		
	


