


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	BELLE	VIEW
GARDEN	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 เมืองเกียวโต	-	วัดคิโยมิสึ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	นา
โกยา	-	นาบานะ	โนะ	ซาโตะ

พักที่	SUNROUTE
PLAZA	NAGOYA	หรือ
เทียบเทา

3 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	ที่ทําการเกาเมืองทา
คายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	มัตสึโมโต

พักที่	PREMIER
CABIN
MATSUMOTO
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 ลานสกีฟูจิเท็น	-	ภูเขาไฟฟูจิ	-	กระเชา	คาชิ	คาชิ	-	พิพิธภัณฑแผน
ดินไหว	/	EARTHQUAKE	MUSEUM	-	บุฟเฟตปูยักษ	-	ออนเซ็น

พักที่	SUN	PLAZA
LAKE	YAMANAKA
HOTEL	หรือเทียบเทา

5 มหานครโตเกียว	-	วัดเซนโซจิ	/	อาซากุสะ	-	ประตูฟาคํารณ	-
สวนอุเอะโนะ	-	ชินจูกุ	-	สนามบินนาริตะ	-	สนามบินดอนเมือง

10	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿49,900 ฿49,900 ฿49,900 ฿9,500



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3	(377ที่น่ัง)
น้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทั้งขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.
บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่ม	ทัง้ขาไปและขากลับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ชวงเชา
11.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูทางเขาที	่1	–	3

เคานเตอร	4	สายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทาน
กอนขึน้เครื่อง

ชวงบาย
14.50	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินคันไซ	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	610

ชวงคํ่า
22.40	น.	ถึง	สนามบินคันไซ	(เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย	2	ช.ม.	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)	หลังผานพิธีการทางตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	คันไซ	ณ	BELLE	VIEW	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

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

	พักที่	BELLE	VIEW	GARDEN	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	เกียวโต	เมืองหลวงเกาแกของญี่ป ุน	เดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	ที่ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิ

งาชิยามา	เชิญดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสาย	อันเกิดจากธรรมชาติ	ไหลมาจากเทือกเขา	ณ	วัดแหงน้ีมีชื่อเสียงดวย



หองโถงกลางของวัดที่ถูกจัดใหเป็นสมบัติแหงชาติ	ซึ่งมีระเบียงไมที่สรางยื่นออกนอกตัวอาคารของวิหารโดยมี
เสาคํ้าถึง	139	ตน	เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองไดกวางไกลสุดตา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเขาชม	ฟูชิมิ	อินาริ	ชายส	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	เทพเจาแหงธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว

แตในเวลาตอมาก็ไดรับการนับถึอในฐานะเทพเจาแหงการคาดวย	เป็นศาลเจาที่มีชื้อเสียงและไดรับความ
เคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจาอินาริวา	30,000	แหงทั่วญี่ป ุน	สรางขึน้จากความรวมมือรวมใจ	ของกลุมชาวนา
เพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันวาเป็นฑูตสงสารของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	
สัมผัสความสงางาม	โทริอิ	หรือ	ซุมประตู	ญี่ป ุนโบราณ	จํานวนมากกวา	หมื่นคูซุมประตู	ตั้งเรียงรายกันจน

กลายเป็น	อุโมงคโทริอิ	รวมแลวความยาวประมาณ	4,000	เมตร	ดวยเงินบริจาคของแรงแหงศรัทธาบรรดานัก
ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จสรางถวายสักการะ	ณ	ศาลเจาแหงน้ี	ที่เราทานคุนตาดวย	เสา	ไมสีแดง	ในฉาก
ภาพยนตรดัง	เกอิชา	ระหวางทางมีรานขาย	อุดงจิ้งจอก	หรือ	คิสึเนะ	อุดง	ทานคงปฏิเสธไมไดที่จะแวะลองลิ้มรส
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัว	เมืองนาโงยา	ที่เกาแกของญี่ป ุน	ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ	มีขนาด

ใหญอันดับ	4	ของประเทศญี่ป ุนมีลักษณะรูปรางผังเมืองคลายปู	บรรยากาศเหมือนเมืองเล็กที่มีขนาดใหญดวย
กลิ่นไอแหงความเป็นเมืองสงบอบอุนอันแสนโรแมนติคอบอวลดวยมนตเสนหที่แฝงตัวไวในทุกอณูของเมือง
นําทานเดินทางสู	สวนดอกไมนาบานะโนะซาโตะ	สวนดอกไมที่ใหญที่สุดในประเทศญี่ป ุน	เป็นสวนดอกไม

อีกแหงหน่ึงที่ไดรับความนิยมจากชาวญี่ป ุนเป็นอยางมาก	ไมวาจะเรื่องพันธุดอกไมหรือ	ลักษณะของการจัดสวน
ดอกไม	ซึ่งในแตละฤดูก็จะมีการจัดดอกไมที่แตกตางกันออกไปตามฤดูกาล	และภายในยังมีหองปรับอุณหภูมิ
สําหรับดอกไมซึ่งนํามาจากเมืองรอน	เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและศึกษาพันธุไมตาง	ๆ	รวมถึงเพลิดเพลิน
กับความสวยงามของดอกไมตามฤดูกาล	อิสระใหทานไดชมไฟประดับหลากสีสรรคกวาลานดวงที่ใชประดับประ
ตาเต็มพื้นที่สวน	ไฟประดับที่น่ีถือเป็นหน่ึงในสิบไฟประดับที่สวยงามที่สุดของญี่ป ุนเลยทีเดียว

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	นาโงยา	ณ	SUNROUTE	PLAZA	NAGOYA	หรือเทียบเทา

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	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

หรือศาลเจาจิ้งจอกขาว	เป็นอีกหน่ึงศาลเจาชื่อดังที่นักทองเที่ยวตางรูจักกันดี
เป็นศาลเจาในศาสนาชินโต	สรางขึน้เพื่อถวายใหแดเทพอินาริ	เทพเจาแหง
กสิกรรม	เพื่อใหพื้นที่บริเวณน้ีมีน้ําอุดมสมบูรณ	ปลูกขาวได	ผลผลิตดีมี
คุณภาพ	สิ่งที่นาสนใจนอกจากจะมาสักการะเทพเจาแลว	ก็คือการเดินเลน
ลอดอุโมงคเสาโทริอิกวาหมื่นตนที่เรียงตอทอดยาวจากดานลางขึน้ไปบนยอด
เขาสูงถึง	233	เมตร	ระยะทางราว	4	กิโลเมตร



อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นสวนสนุกที่จัดแสดงสวนยามคํ่าคืนดวยไฟดวงเล็กมากกวา	5.8	ลานดวง
ซึ่งทําใหเป็นสถานที่ยอดนิยมของคูรักทั้งปี

	พักที่	SUNROUTE	PLAZA	NAGOYA	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู	หมูบานชิราคาวาโกะ	ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยู

เนสโก	ใหเป็นมรดกโลกในปี	ค.ศ.	1995	พบกับ	หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ	เป็นสไตลญี่ป ุนแบบดั้งเดิมรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับ	สองมือพนมของพระพุทธเจา	หรือ	พระเจา	จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา	กัสโซ	แปลวา	พนมมือ
ตามรูปแบบของบานมีหลังคาชันถึง	60	องศา	ลักษณะคลายสองมือพนมเขาหากัน	ตัวบานมีความยาวประมาณ
18	เมตร	ความกวางประมาณ	10	เมตร	โครงสรางของบาน	ไมใชตะปูแมแตตัวเดียว	แตยังคงความแข็งแรง
สามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอยางหนักในชวงฤดูหนาวไดเป็นอยางดี	อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานสู	ทาคายามา	สมญา	ลิตเติ้ลเกียวโต	เมืองเล็กที่นารักอันเกาแกในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไวได

เป็นอยางดี	และไดรับการอนุรักษสถานที่ตางๆ	ของเมืองไวไดอยางสมบูรณแบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต
บานเรือนไม-ที่จัดแตงนารัก	เน่ืองจากเป็นเมืองที่มีป าไมอุดมสมบูรณ	สมัยนารา	ชางไมของเมืองทาคายามาได
ถูกจารึกวาเป็น	ชางไมฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด
จากน้ันนําทานสู	จวนผูวาทาคายามา	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา	ซึ่งเป็นทั้งสถานที่

ทํางาน	และที่อยูอาศัยของ	ผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็นเวลากวา	176	ปี	เป็นสิ่งปลูกสรางแบบเกา	ยุคคานาโมริ
หลังสุดทายที่สมบูรณ	และยังหลงเหลืออยูในปัจจุบัน	แตเดิมสรางขึน้ปีค.ศ.1615	ชวงการปกครองระบบศักดินา
ปลายศตวรรษที่	19	(ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาวาสมัยเอโดะ	หรือกวา	300	ปีมาแลว)	(คา
ทัวรไมรวมคาเขาชมบริเวณดานในจวนผูวาทาคายามา)
จากน้ันเชิญทานสัมผัสความเป็นอยูที่ยังคงรักษาสภาพ	แวดลอมและการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะ

ประทับใจแนนอน	ณ	ซันมาชิซูจิ	พรอมเลือกหาซื้อสินคาพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย	อิสระใหทานเก็บเกี่ยว
บรรยากาศแสนคลาสสิค	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	มัตสึโมโต	ณ	PREMIER	CABIN	MATSUMOTO	HOTEL	หรือ

เทียบเทา



คาทัวรไมรวมคาเขาชมบริเวณดานในจวนผูวาทาคายามา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	PREMIER	CABIN	MATSUMOTO	HOTEL	หรือเทียบเทา

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	ลานสกีฟูจิเท็น	ใหทานตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหิมะขนาดใหญ	ซึ่งเป็นลานสกีอันดับหน่ึง

ของจังหวัดยามานาชิ	อิสระทานสนุกสนานกับการเลนหิมะหรือถายรูปทามกลางหิมะอันขาวโพลนสุดแสน
คลาสสิค)	ราคาทัวรไมรวมอุปกรณการเลนสกีทุกชนิด	(คาบริการโดยประมาณ	เชาสกีเซ็ต	4000	เยน,	เชา
สโนวบอรดเซ็ต	4000	เยน,	สโนวสเล็ต	1200	เยน)	เฉพาะวันทีเ่ดินทาง	14	–	18	มี.ค.,	21	–	25	มี.ค.,	29
มี.ค.	–	2	เม.ย.,	30	มี.ค.	–	3	เม.ย.
หรือ	นําทานเดินทางสู	ภูเขาไฟฟูจิ	สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอยางใกลชิดที่บริเวณขั้นที่	5	ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสาร

สามารถขึน้ไปจอดได	ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	และยังเป็นสัญลักษณของประเทศญี่ป ุนอีกดวย	ทาน
สามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิไดตลอดทั้งปี	เพราะในแตละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกตางกัน
และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไมวาจะมองจากมุมไหนก็ตาม	(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชัน้	5	นัน้ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศอํานวย)	เฉพาะวันทีเ่ดินทาง	4-8,	10-14,	14-18	เม.ย.
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	นัง่กระเชาไฟฟ าคาจิคาจิ	ชมทัศนียภาพอันสวยงามแบบพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบ

คาวากุชิโกะ	ระยะทาง	400	เมตร	เชื่อมตอระหวางชายฝ่ังตะวันออกของทะเลสาบคาวากุชิโกะกับจุดชมวิวใกล
ยอดภูเขาเทนโจ	ที่มีความสูงกวา	1,000	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ทําใหสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของทะเลสาบดานลางรวมถึงภูเขาไฟฟูจิ	และเหนือจุดชมวิวขึน้ไปประมาณ	300	เมตร	ทานจะพบกับยอดภูเขา
เทนโจจะเป็นที่ตั้งของศาลเจาเล็กๆ	อีกทั้งยังมีเสนทางเดินไปยังภูเขามิสึโทเกะเสนทางยอดนิยมเพื่อไปชมวิว
ภูเขาไฟฟูจิที่สวยงา	ที่จุดชมวิวบนยอดเขาแหงน้ี	
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	พิพิธภัณฑแผนดินไหว	(EARTH	QUAKE	MUSEUM)	ที่จําลองเรื่องราวของ

ภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศ
ญี่ป ุน	หรือเลือกทดสอบบานจําลองสถานะการณแผนดินไหว	รับการสั่นสะเทือนจากขั้นตํ่ าสุดสูขั้นสูงสุด	และ
ศึกษาเรียนรูประสบการณ	ในหองจําลองตางๆ	จากน้ันอิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	ทะเลสาบยามานะกะ	ณ	SUN	PLAZA	LAKE	YAMANAKA

HOTEL	หรือเทียบเทา
(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนดัหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟ ตขาปูยักษ
พักผอนกับการแช	ออนเซ็น	น้ําแรธรรมชาติผานความรอนใตพิภพเพื่อผอนคลายความเมื่อยลาเลือดลมเดิน

ดีเสริมสุขภาพใหกระปรี่กระเปราผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลชวยระบบการเผาผลาญของรางกายใหอยูในสภาพ
คงที่ความอัศจรรยแหงการอาบน้ําแรแบบญี่ป ุนน่ีเองทําใหมีผูกลาววา	หากมาที่ญี่ป ุนแลวไมไดลงอาบน้ําแรก็
เหมือนกับวาทานมาไมถึงญี่ป ุน	!

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทขนาดเล็กที่ตั้งอยูบริเวณ	ภูเขาไฟฟูจิมีทั้งลานสกีสําหรับผูใหญ
และเด็กนอกจากน้ันทานจะไดสัมผัสไดเป็นลานสกีที่เต็มไปดวยหิมะขาวโพลน
บวกกับฉากหลังที่เป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามที่ลานสกีแหงน้ีมีทั้งลานสกีสําหรับ
ผูเริ่มเลนสกี	และสําหรับผูที่มีความชํานาญ	ทานสามารถเลือกเลนได	ทั้งสกี	ส
โนวบอรด	กระดานเลื่อนหิมะ	นอกจากน้ียังมีลานสกีสําหรับเด็กใหเลน
กระดานเลื่อนหิมะหรือแคน่ังเลนหิมะ



โปรแกรมการเดินทางของแตละพีเรียดจะแตกตางกัน	หากสงสัยกรุณาติดตอพนักงาน
คาบริการโดยประมาณ	เชาสกีเซ็ต	4000	เยน,	เชาสโนวบอรดเซ็ต	4000	เยน,	สโนวสเล็ต	1200	เยน
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5	–	7	วันกอนวันเดินทาง

ภูเขาฟูจิ	เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ป ุน	รอบๆ	ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม
ภูเขาฟูจิมีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญี่ป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ	เรียกวา
ภูเขาฟูจิ	เป็นหัวใจของญี่ป ุน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นกระเชาที่อยูริ่มฝ่ังทะเลสาบ	คาวาคูจิโกะ	ใชเวลาขึน้เขาประมาณ	ครึ่ง
ชั่วโมง	ซึ่งจะออกทุกๅ	5-10	นาที

เป็นพิพิธภัณฑในเมืองอิเคะบุคุโร	ซึ่งภายในตัวตึกมี	generator	เพื่อจําลองเหตุ
หารณแผนดินไหวที่สมจริง	เพื่อใหคนเขามาศึกษาวิธีรับมือกับแผนดินไหว
พิพิธภัณฑที่จําลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ	และใหทานไดสัมผัสบรรยากาศ
ของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวที่เกิดขึน้ในประเทศญี่ป ุน

	รับประทานอาหารคํ่าในหองอาหารของรีสอรท	บริการทานดวยบุฟเฟตขาปูยักษ
	พักที่	SUN	PLAZA	LAKE	YAMANAKA	HOTEL	หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	โตเกียว	ศูนยกลางที่สองแหงนคร	เดินทางสู	วัดอาซากุสะ	นมัสการเจาแมกวนอิมอันศักดิส์ิทธิท์ี่มี

ความสูงเพียง	5.5	เซ็นติเมตร	ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ป ุน	รวมถึง
นักทองเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ป ุ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
ทางทิศตะวันออกของวัดคือ	แมน้ําซูมิดะงาวะ	ไหลลงอาวโตเกียว	และใกลๆ	กันจะมี	สวนสาธารณะซูมิดะ

โคเอ็น	ซึ่งเปิดโลงสูแมน้ําดวยบรรยากาศสวยงามนาเดินเลน	เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ	ซึ่งมีจํานวน
มากกวา	1,000	ตน
อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงชินจูกุ	ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศเมืองหลวง	ณ	กรุงโตเกียวที่คราครํ่ าดวยผูคน

มากมาย	และเทคโนโลยีทันสมัยตลอดสองขางทาง	นําทานสัมผัสบรรยากาศยานชอปป้ิงชื่อดังของญี่ป ุน	ที่ทาน
จะไดเพลิดเพลินกับการจับจายสินคาที่ถูกตาถูกใจถูกเงินในกระเปา	ชินจูกุ	ยานชอปป้ิงที่มีความเจริญอันดับหน่ึง
ของโตเกียวปัจจุบันถูกขนานนามวา	ศูนยกลางที่สองแหงนคร	ศูนยรวมรานคาจัดแตงอยางหรูหรานารักหลาก
สไตล	รวมไปถึงรานสินคาชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ป ุน	และนักทองเที่ยวที่มาเยือนราน	100	เยนเทากันหมด
(ยังไมรวมภาษี	8%)	ในราคาถูกกวาเมืองไทย

ชวงคํ่า
อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานใชเวลาไดอยางคุมคา
สมควรแกเวลา	กรุณาตรวจเช็คสัมภาระใหเรียบรอย	เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู	สนามบิน	เพื่อกลับ
20.15	น.	ออกเดินทางสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินแอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ	607
01.25	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

กรุงโตเกียว	เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุน	โตเกียวเคยถูกเรียกวาเอโดะ	ซึ่ง
แปลวาปากแมน้ํา	เมื่อกลายเป็นเมืองหลวงของญี่ป ุนในปี	1868	ก็ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นโตเกียว	ซึ่งแปลวาเมืองหลวงทางตะวันออก

มีชื่ออยางเป็นทางการวาวัดเซนโซ	หรือเซนโซจิ	แตนิยมเรียกวาวัดอาซากุสะ
เน่ืองจากตั้งอยูในยานอาซากุสะน่ันเอง	เป็นวัดในศาสนาพุทธ	สัญลักษณ
ของวัดน้ีที่คนนิยมมาถายรูปกันก็คือ	โคมไฟสีแดงขนาดใหญ

ประตูทางเขาที่อยูดานหนาสุดของวัดอาซากุสะ	และมีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ
แขวนอยู	เป็นสัญลักษณของวัด



ชวงปลายเดือนมีนาคม	ถึงเดือนเมษายน	หากสภาพอากาศเอื้ออํานวยและซากุระยังบานอยู	จะนําทาน
เดินทางสู	สวนสาธารณะอุเอะโนะแทน	เพื่อชมความงดงามของดอกซากุระ	ซึ่งมีจํานวนมากกวา	1,000	ตน	
อาหารกลางวันและอาหารคํ่าอิสระ	ตามอัธยาศัย

สายการบิน	AIR	ASIA	X	ทําการบินดวยเครื่องบิน	AIRBUS	A330-300	ที่น่ังแบบ	3-3-3	(377ที่น่ัง)
น้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทั้งขาไปและขากลับอยางละ	20	กก.
บริการเสิรฟอาหารรอนพรอมเครื่องดื่ม	ทัง้ขาไปและขากลับ

เป็นสวนสาธารณะอันเกาแกที่ใหญที่สุดเป็นอันดับตนๆ	ของญี่ป ุน	อีกทั้งยังเป็น
ยานที่อบอวลไปดวยกลิ่นอายแหงวัฒนธรรม	เพราะเป็นที่ตั้งของสถานที่ทาง
วัฒนธรรมอยางหอศิลปและพิพิธภัณฑมากมาย	ซากุระที่สวนอุเอโนะ	จะเริ่ม
บานสิ้นเดือน	มีนาคม	และสิ้นสุดในเดือน	พฤษภาคม

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



ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจทีต่รง
กันระหวางทานและบริษทัฯ	ดังนัน้หากทานชําระเงินคาจองทัวรและหรือคาทัวรแลว	ทางบริษทัถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขของบริษทัฯเป็นทีเ่รียบรอยแลว	จึงเรียนมาเพื่อทราบอีกครัง้	***
1.	กรณีเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	ณ	ประเทศน้ัน	ๆ	ปฏิเสธการเขา-ออก	ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู

นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนเงินทั้งหมด
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใด	ๆ	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	อาทิเชน	การยกเลิกไฟทหรือการ

ลาชาของสายการบิน,	อุบัติเหตุ,	ภัยธรรมชาติ,	การนัดหยุดงาน,	การจลาจล	หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตาง	ๆ	ที่
เหนืออํานาจการควบคุมของบริษทัฯ
3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาทีข่องบริษทั	ฯ	กอนทุกครัง้

มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทัง้สิ้น
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ในกรณีที่มีการขึน้ลงของเงินตรา

ตางประเทศ	และหรือจากการปรับขึน้คาน้ํามันของสายการบิน
5.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวไดตามความเหมาะสม	ในกรณีเกิดจราจรติดขัดหรือ

เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน	โดยขึน้อยูดุลพินิจของมัคคุเทศก	ทั้งน้ีจะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
และบริษทัฯ	ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเชนเดิม
6.	การบริการของรถบัสนําเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใชรถทีป่ระเทศญีป่ ุน	สามารถใหบริการ

วันละ	10	–	12	ชัว่โมงเทานัน้	อาทิเชน	เริม่งาน	08.00	น.	ถึงเวลา	20.00	น.	(ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว)
การใหบริการในแตละวันมิอาจเพิม่เวลาการใชรถบัสได	ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผู
บริหารเวลาตามความเหมาะสม	ขึ้นอยูกับสภาพการจราจร	ณ	วันเดินทางนัน้ๆเป็นหลัก
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์มื่อทานเดินทางไปพรอมคณะแลว	หากทานงดใชบริการใด	และหรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินคืน	ไมวากรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น
11.	การเดินทางแตละครั้งตองมี	ผูใหญไมนอยกวา	30	ทาน	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

1.	กรุณาสํารองที่น่ังโดยการชําระมัดจํา	ภายใน	3	วัน	หลังจากสํารองทีน่ัง่
-	เดือน	มีนาคม	มัดจําทานละ	15,000	บาท
-	เดือน	เมษายน	มัดจําทานละ	20,000	บาท
2.	กรุณาชําระคาใชจายสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	30	วันทําการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินเดินทางไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ตามเสนทางและสายการบิน	ที่ระบุในรายการ
2.	อาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
3.	คาน้ําหนักกระเปาทั้งขาไปและกลับ	ขาละ	***	กรณีมีความประสงคตองการอัพเกรดทีน่ัง่,	ซื้อน้ําหนัก

กระเป าเพิม่,	ซื้ออาหารเพิม่หรือบริการตางๆเพิม่เติม	กรุณาติดตอพนักงานขายทีดู่แลทานโดยตรง	***
20	กิโลกรัม
4.	คาที่พักหองละ	2	-	3	ทาน	/	คาพาหนะ	/	คาอาหาร	/	คาเขาชมตามสถานที่ตาง	ๆ	ตามที่ระบุในรายการ	(หอง

ทริปเป้ิลโรงแรมทีญ่ีป่ ุนสวนใหญจะเป็นสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึงเตียงเสริม**	กรณีโรงแรมไมมีหอง
ทริปเป้ิลใหบริการ	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหองพักใหทานเป็น	หน่ึงทวิน	หองสองเตียงเดีย่ว	+	หน่ึง
ซิงเกิ้ล	หองหน่ึงเตียงเดีย่ว	โดยไมคิดคาใชจายเพิม่เติม)
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	คุมครองทานละ	1	ลานบาท	กรณีรักษาพยาบาล	5	แสนบาท	(ตาม

เงื่อนไขกรมธรรมเป็นผูกําหนด)	**	ไมรวมประกันสุขภาพ	**



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

รายละเอียดเกีย่วกับมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
(เอกสารทีท่านจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ)
จากมาตราการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมือง	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

ไมมีราคาเด็ก
บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ

การเมือง	สายการบิน	และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่น
ของเงินสกุลเยน

1.	กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา	31	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจํา
2.	กรณีการเดินทางทีบ่ริษทัฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	และหรือเทีย่ว

บินเหมาลํา	CHARTER	FILGHT	หรือ	EXTRA	FLIGHT	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด


