


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา	-	เมืองกิฟุ
พักที่	IGA
UENO	FLEX
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

2 หมูบานชิราคาวาโกะ	-	เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา	-	สวนเคนโระคุเอ็น

พักที่	APA
KANAZAWA
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

3 สถานีทาเทะยามา	-	สถานีมูโรโดะ	-	ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพง
หิมะเจแปนแอลป	-	คุโรเบะไดรา	-	เขื่อนคุโรเบะ	-	เมืองคานาซาวา	-	มัตสึ
โมโต	-	ถนนนาคามาจิ

พักที่
MATSUMOTO
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

4 ปราสาทมัตสึโมโตะ	-	คามิโคจิ	-	สะพานคัปปะ	-	นาโกยา	-	ยานซาคาเอะ

พักที่
NAGOYA
CENTMAIN
HOTEL	หรือ
เทียบเทา

5 เมืองเกียวโต	-	วัดคินคาคุจิ	-	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	-	ยานชินไซบาชิ	-	ดิวตี้
ฟรี	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา

6 สนามบินดอนเมือง

16	เม.ย.	61	-	21	เม.ย.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,000

17	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,000

21	เม.ย.	61	-	26	เม.ย.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,000

27	เม.ย.	61	-	2	พ.ค.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,000

28	เม.ย.	61	-	3	พ.ค.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,000

29	เม.ย.	61	-	4	พ.ค.	61 ฿35,888 ฿35,888 ฿35,888 ฿8,000

2	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,000

3	พ.ค.	61	-	8	พ.ค.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,000

4	พ.ค.	61	-	9	พ.ค.	61 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,000



สายการบิน	AIR	ASIA	X	ใชเครื่อง	AIRBUS	A330-300	จํานวน	377	ทีน่ัง่	จัดทีน่ัง่แบบ	3-3-3

ชวงเชา	-	ชวงบาย
12.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินนานาชาติดอนเมือง	ชัน้	3	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

เคานเตอร	สายการบิน	AIR	ASIA	X	เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
14.50	น.	เหินฟาสู	เมืองโอซากา	ประเทศญีป่ ุน	โดยเทีย่วบินที	่XJ610

ชวงคํ่า
22.40	น.	ถึง	สนามบินคันไซ	เมืองโอซากา	ประเทศญี่ป ุน	หลังจากผานขั้นตอนศุลกากรแลว
นําทานเดินทางสู	โอซากา	(Osaka)	เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญเป็นอันดับสองและขนาดใหญเป็นอันดับสาม

ของญี่ป ุน	เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญของภูมิภาคคันไซ	อีกทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวภายในเมืองและรอบๆเมือง
มากมาย	(เวลาทีญ่ีป่ ุน	เร็วกวาเมืองไทย	2	ชัว่โมง	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา)	***สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม
เขาประเทศ	หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ***
เดินทางสู	เมืองกิฟุ	ตั้งอยูบริเวณภูมิภาคจูบุบนเกาะฮอนชู	ใจกลางประเทศญี่ป ุน	กิฟุถูกแบงออกเป็นสอง

ภูมิภาคฮิดะ	ในภาคเหนือ	และ	มิโนะ	ในภาคใต	โดยสวนใหญเป็นภูเขาที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลมากกวา	3,000
เมตร	จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก
	อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่IGA	UENO	FLEX	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	IGA	UENO	FLEX	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

เป็นเมืองหลวงของจังหวัดกิฟุ	ประเทศญี่ป ุน	ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด	ใน
อดีตมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตรญี่ป ุนในสมัยเซงโงะกุ	กลาวคือบรรดา
นักรบและไดเมียวสําคัญ	เชน	โอดะ	โนะบุนะงะ	ใชเมืองกิฟุที่มีทําเลที่ตั้งอยู
กึ่งกลางของประเทศ	ใชเป็นฐานในการรวบรวมและปกครองแผนดินญี่ป ุน



น้ําหนักกระเป า	20	กก./ทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิม่	ตองเสียคาใชจาย
บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่องทัง้ขาไป	-	ขากลับ
สําคัญมาก!!	ประเทศญีป่ ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด	จําพวก	เน้ือสัตว	พืช	ผัก	ผลไม	เขาประเทศ

หากฝ าฝืนมีโทษปรับและจับ
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	ชิราคาวาโกะ	(Shirakawago)	เมืองที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป ุน	เป็นหมูบาน

ชาวนาที่มีรูปรางแปลกตาติดอันดับ	The	most	beautiful	village	in	Japan	และเป็นเมืองมรดกโลกที่มีชื่อเสียง
แหงหน่ึง	HILIGHT!!!	หมูบานแบบกัชโชสึคุริ	เป็นบานชาวนาโบราณที่มีอายุมากกวา	250	ปี	คําวา	“กัชโช”	มี
ความหมายวา	“พนมมือ”	ซึ่งเป็นการบงบอกถึงลักษณะ	รูปแบบของบานที่มีหลังคามุงดวยฟางขาวที่ทํามุมชันถึง
60	องศา	คลายสองมือที่ประนมเขาหากัน	ตัวบานมีความยาวประมาณ	18	เมตร	กวาง	10	เมตร	ทั้งหลังถูกสราง
ขึน้โดยไมใชตะปู	ตอมาในปี	1995	องคการยูเนสโกขึน้ทะเบียนใหชิราคาวาโกะเป็นมรดกโลก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	ทาคายามา	(Takayama)	เมืองเกาแกอยูในหุบเขาลอมรอบดวยเทือกเขาเจแปนแอลป	ถูกขนาน

นามไววาเป็น	ลิตเติ้ลเกียวโต	หรือ	เกียวโตนอย	เป็นเมืองเกาแกที่ยังคงอนุรักษไวซึ่งอารยธรรม	ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในอดีตของชาวญี่ป ุนไดอยางสมบูรณ	บานเรือนสรางขึน้ดวยไมแบบโบราณ	บรรยากาศเกาแก	อายุ
เป็นรอยๆปี	มี	วัด	ศาลเจา	สะพาน	ตลาดเชาที่คึกคักเต็มไปดวยผูคน	ตัวเมืองสวยสะอาด	ทันสมัย	และมีสภาพ
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ
นําทานเดนเลน	ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาที	่ซันมาชิซูจิ	ยนเมืองเกาที่อนุรักษความเป็นเอโดะ

เมื่อ	300	ปีกอนไดเป็นอยางดี	ผานชม	อาคารทาคายามาจินยะ	(Takayama	Jinya)	อดีตทําหนาที่เป็น
สํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ	ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี	1692	จนกระทั่งปี	1969
จนถึงปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชมหองเสี่อทาทามิที่ไดรับการบํารุงรักษาเป็นอยางดี	ปัจจุบันใช
เป็นที่จัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา	แผนที่ภูมิภาคฮิดะ	และประวัติศาสตรแผนเมือง
เป็นตน	(ไมรวมคาเขา	จายเพิม่ประมาณ	430	เยน/ทาน)
เดินทางสู	เมืองคานาซาวา	เป็นศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยะธรรมอันลํ้าคาตั้งแตสมัยเอ

โดะชวงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายตางใหการสนับสนุนในเรื่องของการทํางานฝีมือและวัฒนธรรม
นําทานชมสวน	สวนเค็นโรคุเอ็น	(Kenrokuen	Garden)	ไดชื่อวาเป็น	1	ใน	3	ของสวนที่นาตื่นตาตื่นใจที่สุด

ของประเทศญี่ป ุน	พื้นที่ภายในสวนเค็นโรคุเอ็นน้ัน	ประกอบไปดวยวิวทิวทัศนของบอน้ํา	หุบเขาอันสวยงามและ
บานหลังนอยใหญที่ใชในการผลิตชาน่ันเอง	ความหมายของคําวา	เค็นโรคุ	คือ	สวนที่มีองคประกอบที่ดี	6	อยาง
ดวยกัน	ก็คือพื้นที่ที่กวางขวาง,	บรรยากาศที่เงียบสงบ,	ความลงตัว,	ความเป็นมาอันยาวนาน,	แหลงน้ํา,	และ
ทัศนียภาพลอมรอบที่สวยงามตระการตา	นักทองเที่ยวสามารถดื่มดํ่ าและผอนคลายไปกับบรรยากาศของสวน
เค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกตางกันไปตามแตละฤดูกาลได
จากน้ัน	อิสระใหทานชอปป้ิง	บริเวณหนาสวนสาธารณะตามอัธยาศัย	จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่APA	KANAZAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย	

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตร
เกาแกในอดีต	ไมวาจะเป็นบานเรือนที่มีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง	และวัด
ที่มีประวัติศาสตรเกาแก

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

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

สวน	Kenrokuen	คือ	สวนญี่ป ุนที่สวยงาม	มีพื้นที่	11.4	เฮกตาร	ตั้งอยูบนจุดที่
สูงทางตอนกลางของ	Kanazawa	ใกลกับปราสาท	Kanazawa	ตระกูล	Maeda
ซึ่งปกครองเขต	Kaga	ในยุคศักดินา	(บริเวณ	Ishikawa	และ	Toyama	ใน
ปัจจุบัน)	ดูแลรักษาสวนแหงน้ีจากรุนสูรุน	จากสัดสวนและความงดงามทําให
สวนแหงน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สุดใน
ญี่ป ุน	สวน	Kenrokuen	มีสระน้ําขนาดใหญและเนินเขาที่สรางขึน้	รวมทั้งบาน
เรือนหลายหลังซึ่งอยูในสวน	นักทองเที่ยวสามารถเขาเยี่ยมชมไดทั้งหมด	สระ
น้ําขนาดใหญเรียกวา	“Kasumigaike”	เปรียบไดกับทะเลเปิด	และเกาะซึ่งเชื่อ
วามีฤๅษีอมตะที่มีพลังพิเศษอาศัยอยู	ถูกสรางขึน้ในสระดวยความหวังที่จะมี
ชีวิตยืนยาว	รวมถึงมีความเจริญรุงเรืองในลาภยศ	Kenrokuen	หมายถึง
“ปัจจัย	6	ประการ”	สาเหตุที่ไดชื่อน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติ	6	ประการที่ทําใหเกิด
ทิวทัศนที่งดงามสมบูรณแบบของสวนแหงน้ี:	ขนาดใหญ	สงบ	มีลูกเลน	ความ
เกาแก	ทางน้ําไหล	และทัศนียภาพจากในสวน

	พักที่	APA	KANAZAWA	HOTEL	หรือเทียบเทา



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ	ในเสนทาง	สายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ	ซึ่งเป็น

สวนหน่ึงของ	เจแปนแอลป
โดยการนําทานเดินทางสู	สถานีทาเทยามา	จากน้ันนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร	ลอดภูเขาสู	สถานีบีโจดัย

ระ	ระยะทางประมาณ	1.3	ก.ม.
นําทานเดินทางสู	สถานีมูโรโดะ	โดยรถปรับอากาศ	ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือก

เขาแอลปญี่ป ุน	ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
จากน้ันนําทานชม	ยอดเขาทาเทยามา	มีความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	และ

ยังเป็นหน่ึงในสามภูเขาศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ป ุนตั้งแตสมัยโบราณ	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงาม
นาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา	ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง	สามารถมอง	เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ	และใหทุก
ทานไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็น	กําแพงหิมะสูงชัน	(SNOW	WALL)	สูงกวาสิบเมตร	(ขึ้นอยูกับ
สัมผัสกับความขาวของหิมะทีส่วยงามและอากาศอันหนาวเย็น)	นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ
เพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ
นําทานเดินทางผานอุโมงคทีล่อดใตภูเขาทาเทยามา	ที่มีความ	ยาว	3.6	กิโลเมตร	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูง

ที่สุดในญี่ป ุน
จากน้ันนําทานโดยสารกระเชาไฟฟา	ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง	1,710	เมตร	สู	สถานีคุโรเบไดระ
จากนัน้นําทานนัง่เคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก	สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ	ระยะทาง

ประมาณ	800	เมตร	ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ป ุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง	ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยง
หิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว
จากน้ันชม	เขื่อนคุโรเบะ	ซึ่งเป็นเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ป ุน	จะมีสายรุงพาดผาน

ตลอดปี	ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ	มีความสูงถึง	186	เมตร	และมี
ความกวางถึง	492	เมตร	ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ	45	ปี	เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการ
สราง	4	ปี	โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน	800	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	เมืองมัตสึโมโต	(Matsumoto)	เป็นเมืองที่ใหญเป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน
นําทานอิสระชอปป้ิงสินคาพื้นเมือง	พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น	ณ	ถนนนาคามาชิ

(Nakamachi	Street)	สองขางทางของถนนเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสไตลโบราณที่เก็บรักษาไวเป็นอยางดี
รวมถึงอาคารคลังสินคาจํานวนหน่ึง	(kura)	ที่มีผนังสีขาว	ซึ่งเป็นสัญลักษณของยานการคาในอดีต	นอกจากน้ียัง
มีรานคาเล็กๆ	ขายของแฮนดเมด	ของที่ระลึก	ของสะสมตาง	รานอาหาร	เครื่องดื่ม	และที่พักแบบเรียวกังเปิดให
บริการแกนักทองเที่ยวอีกดวย

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที	่MATSUMOTO	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีรถไฟทาเทยามาที่ตั้งอยูในเขตโทยามา



เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง	Japan	Alps	ได	อยูที่เมือง
ทาเทยามา

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นที่รูจักกันดีในเรื่องคุณภาพของงานฝีมือ	ประวัติศาสตรที่สืบทอดตอกันมา
เป็นเวลายาวนาน	อาหารพื้นบานรสเลิศ	ความนาคนหาของธรรมชาติและ
ความเป็นมิตรผูคนที่อาศัยอยูในระแวกน้ันน่ันเอง	คานาซะวะน้ันถือไดวาเป็น
ศูนยกลางของเศรษฐกิจอันรุงเรืองและอารยธรรมอันลํ้าคาตั้งแตสมัยเอโดะ
ชวงที่ขุนนางศักดินาชั้นสูงทั้งหลายตางใหการสนับสนุนในเรื่องของการ
ทํางานฝีมือและวัฒนธรรม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู	ซึ่งมีประชาการคับคั่งมาก	เป็น
ศูนยกลางความเจริญของทางใตของญี่ป ุน



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

หมูบานโจวคะเมืองมัตสึโมโตะ	เป็นหมูบานที่มีประวัติศาสตรยาวนานถึง	400
ปี	มีถนนนาคามาจิซึ่งมีบานที่สรางโดยสถาปัตยกรรมแบบเกาหลงเหลือให
เห็นอยูเป็นจํานวนมาก	เมื่อเดินบนถนนสายน้ีจึงเหมือนกับไดยอนกลับไปยัง
ยุคเกา	นอกจากน้ีในปัจจุบันยังมีรานขายของที่ระลึก	รานเหลา	และรานคา
หลากหลายเรียงรายใหไดแวะ	ทําใหถนนสายน้ีเป็นถนนที่ไมวาจะเป็นวัยรุน
หรือผูสูงอายุก็สามารถเพลิดเพลินไปกับยานการคาแหงน้ีได

	พักที่	MATSUMOTO	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาชม	ปราสาทมัตสึโมโต	1	ใน	12	ปราสาทดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณและสวยงามที่สุดของ

ประเทศญี่ป ุน	เน่ืองจากสรางอยูบนพื้นที่ราบ	ในภาษาญี่ป ุนจึงเรียกวา	ฮิราจิโระ	(Hirajiro)	ปราสาทแหงน้ีมี
เอกลักษณตรงที่มีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับโครงสรางอาคารหลัก	และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกที่
ยิ่งใหญและสุขุม	จนไดรับฉายาวา	ปราสาทอีกา	(Fugashi-Jo)	ภายในตกแตงดวยไม	จุดที่นาสนใจ	ไดแก	บันได
ไมสูงชัน	ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู	ชองสําหรับธนู	และหอสังเกตการณ
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	คามิโคจิ(Kamikochi)	เป็นแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทิวทัศนภูเขาที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึง

ของประเทศญี่ป ุน
จากน้ันนําทานชม	สะพานคัปปาบาชิ	Kappabashi	หรือ	Kappa	Bridge	เป็นสะพานแขวนที่อยูเหนือแมน้ํา

อาซุสะ	(Azusa	River)	ใจกลางของคามิโกจิ	เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในการชมเทือกเขาแอลปประเทศญี่ป ุน	นัก
ทองเที่ยวนิยมมาถายรูปเป็นจํานวนมาก	รอบๆสะพานเป็นที่ตั้งของโรงแรม	รานอาหาร	และรานขายของที่ระลึก
นําทานสู	นาโกยา	(Nagoya)	เป็นตัวเมืองของ	จังหวัดไอจิ	(Aichi)	มีประชากรอาศัยอยูมากกวา	2	ลาน

คน	เป็นเมืองศูนยรวมการคาและการคมนาคมที่สําคัญแหงหน่ึงของญี่ป ุน
จากน้ันเดินทางสู	ยานซาคาเอะ	(Sakae)	เป็นยานธุรกิจการคา	มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ	หรือ	เมือง

ใตดิน	(central	park)	ที่เต็มไปดวยรานตางๆ	เชน	รานเสื้อผาแฟชั่น,	รานของใชกระจุกกระจิก,	รานซาลอนความ
งาม	เป็นตน	ที่น่ีกินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ชวงคํ่า	
อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	NAGOYA	CENTMAIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ป ุน
และไดถูกขึน้ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํ้ าคาประจําชาติ	การตัดกันของสีดําและสี
ขาวของผนังปูนดานนอกปราสาท	ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับ
ฉากหลังของเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ปราสาทมัตสึโมโต	มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา
ปราสาทอีกา



อิสระรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เสนทางคามิโคจิ”	หรือหลายคนเรียกวา	"สวิตเซอรแลนดญี่ป ุน"	ถือเป็นมงกุฎ
อัญมณีแหงเทือกเขาแอลปญี่ป ุน	เพราะวาที่น่ีเป็นจุดชมทัศนียภาพอันงดงาม
ซึ่งสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	1,500	เมตร	โดยมีความงดงามของแมน้ําอาซึซะ	ที่
มีสีสะทอนจากผืนน้ําดานลางเป็นสีฟาอมเขียว

สะพานสัญลักษณของคามิโคจิ	เป็นสะพานแชวนที่ทําจากไม	สะพานน้ีจะทอด
ยาวขามแมน้ําอะซึสะ	เมื่อเดินขามจะสามารถเห็นผืนน้ําสะทอนกับเทือกเขาโฮ
ทะเกะ

เป็นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ป ุน	ชื่อเมืองน้ันคาดเดาวาจะผันมาจากคํา
วา	นาดกยากะซึ่งแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา	ซึ่งมีทั้งรานคา	และรานอาหารมากมายใหผู
ทองเที่ยวไดเลือกชอปและชิมตามใจ

	พักที่	NAGOYA	CENTMAIN	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เกียวโต	(Kyoto)	ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ป ุนมายาวนานที่สุด	คือตั้งแตปีค.ศ.

794	จนถึง	1868	รวมๆ	1,100	ปีเลยทีเดียว	เกียวโตจึงเป็นเมืองสําคัญที่เต็มไปดวยประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
ของญี่ป ุนดวย
เดินทางสู	วัดคินคะคุจิ	(Kinkakuji)	เดิมสรางขึน้เพื่อใชเป็นบานพักของทานโชกุนอาชิกากา	โยชิมิสุและทาน

มีความตั้งใจยกบานพักแหงน้ีใหเป็นวัดนิกายเซนภายหลังจากที่ทานเสียชีวิต	คนไทยนิยมเรียกกันวา	วัดทอง
เน่ืองจากที่วัดน้ีจะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเดนอยูกลางน้ํา	ทําใหเกิดเป็นเงาสะทอนกับพื้นน้ํา
เบื้องหนา	จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามเป็นอีกสัญลักษณหน่ึงของเมืองเกียวโต
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ชวงบาย
จากน้ันสู	ศาลเจาเทพเจาจิ้งจอกอินาริ	(Fushimi	Inari	Shrine)	หรือที่คนไทยชอบเรียกกันวาศาลเจาแดง

เป็นศาลเจาชินโต	มีชื่อเสียงโดงดังจากประตูโทริอิ	(Torii	Gate)	หรือเสาสีแดงที่เรียงตัวกันจํานวนหลายหมื่นตน
จนเป็นทางเดินไดทั่วทั้งภูเขาอินาริ	ที่ผูคนเชื่อกันวาเป็นภูเขาศักดิส์ิทธ	โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความ
อุดมสมบูรณ	การเก็บเกี่ยวขาว	รวมไปถึงพืชผลไรนาตางๆ	และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตวคูกายจึงสามารถพบเห็น
รูปป้ันจิ้งจอกมากมายดวยเชนกัน
อิสระชอปป้ิงยาน	ชินไซบาชิ	Shinsaibashi	บริเวณแหลงชอปป้ิงแหงน้ีมีความยาวประมาณ	600	เมตร	เต็ม

ไปดวยรานคาปลีก	รานแฟรนไชส	รานเครื่องสําอางค	รานรองเทา	กระเปานาฬิกา	รานกาแฟ	รานอาหาร	ราน
ขนม	รานเสื้อผาสตรีทแบรนดทั้งญี่ป ุนและตางประเทศ	เชน	Zara	H&M	Beans	ABC	Mart	เป็นตน	เรียกวามีทุก
อยางที่ตองการรวมกันอยูบริเวณน้ี	นําทานชอปป้ิงกันตอที่	ดิวตี้ฟรี	อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี	ทั้ง
เสื้อผา	น้ําหอม	ตางๆ	ตามอัธยาศัย	จนกระทั่ง
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบินคันไซ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

หรือที่เรียกวาวัดทอง	เป็นวัดเกาแกของเมืองเกียวโต	วัดน้ีเคยเป็นที่พํานักของ
โชกุนอาชิคางะ	โยชิมิซึ	ผูที่ชอบทายปุจฉา	–	วิสัชนา	กับอิกคิวซังในการตูน
บรรยากาศภายในวัดจะเป็นการจัดสวนแบบเซน	มีการจัดให	ปราสาททองคํา
อยูตรงกลางสระน้ํา	ภาพสะทอนปราสาททองคําที่อยูในสระน้ํา	ทําใหปราสาท
ดูสวยงามและมีความขลังมากขึน้

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

ยานชอปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโอซากา	ยานดังที่เป็นสวรรคของนักชอป	นักกิน
ถนนสายทอดยาวกวา	600	เมตร	สองขางทางเรียงรายดวยสินคาหลากหลาย
ของใช	ของกิน	เครื่องใชไฟฟา	ฯลฯ
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บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ดิวตี้ฟรี	(DUTY	FREE	SHOP)	ทุกทานสามารถเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมชั้น
นําของโลกโดยปลอดภาษี	ที่น่ีเป็นศูนยช็อปป้ิงปลอดภาษีแหงแรกของญี่ป ุนที่
รัฐบาลอนุมัติใหผูที่เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดโอกินาวาซื้อโดยไมตองเสีย
ภาษีเหมือนกับเวลาเดินทางไปยังตางประเทศ	มีสินคาประมาณ	4,000-5000
รายการใหเลือกสรร	อาทิ	เครื่องสําอางค	น้ําหอม	นาฬิกา	กระเปา	ไวน	และ
สปิริต	และยังมี	DFS	แกลอเรีย	โอกินาวา	(DFS	Galleria	Okinawa)	ที่เปิดในปี
2005	ใหเขาชมดวย	ตั้งอยูที่ยานชินโตชิน	เมืองนาฮา

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

00.10	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	แอรเอเชีย	เอ็กซ	เทีย่วบินที	่XJ611	**บริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
04.00	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

30	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวีลแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7	วัน

กอนการเดินทาง	มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3	ทาน	ตอหองหรือหองแบบ	3	เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2	หอง	คือ	1	หองพักคู	และ	1	หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ	1ขวด	ตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทาง	ถึงวันที่	3	ของการเดินทาง	รวม

จํานวน	2	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	ในวัน

น้ันๆ	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพการ
จราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง

1.	มัดจําทานละ	15,000	บาท	ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง	3	วัน	กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทาง
ภายใน	20	วัน	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน
2.	สวนที่เหลือ	ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย	30	วัน

·	หากไมชําระมัดจําตามทีก่ําหนด	ขออนุญาตตัดทีน่ัง่ใหลูกคาทานอื่นทีร่ออยู
·	หากชําระไมครบตามจํานวน	บริษทัฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข
·	เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน	ทางบริษทัฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไว
ทั้งหมดน้ีแลว
·	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	โปรดสงสําเนาการโอนเงิน	พรอมระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ
·สงรายช่ือสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาหนงัสือเดินทาง	(Passport)	โดยเซ็นตช่ือพรอมยืนยันวา
ตองการเดินทางทองเทีย่วทริปใด,	วันทีใ่ด,	ไปกับใครบาง,	เบอรโทร	//	[หากไมสงสําเนาหนงัสือเดินทาง
(Passport)	มาให	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการ
สะกดช่ือ-นามสกุล	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบินทัง้สิ้น	



1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ	รวมถึงคาภาษีสนามบิน	และคาภาษีน้ํามัน
2.	คารถโคชปรับอากาศ
3.	โรงแรมที่พักตามที่ระบุ	หรือเทียบเทา	(พัก	2-3	ทาน/หอง)

***หองพักทีญ่ีป่ ุนมีขนาดเล็กและมีจํานวนหองจํากัดในแตละโรงแรม	สงวนสิทธิกรณีลูกคา	Request
ประเภทหองพัก	สามารถ	Request	ได	แตอาจไมไดตามทีต่องการ	(On	Request)***
4.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	คาอาหาร	ตามรายการที่ระบุ
6.	คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว	วงประกันทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

1.	คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาอาหาร	เครื่องดื่ม	คาซักรีด	คามินิบาร
ในหองและคาพาหนะตางๆ	ที่มิไดระบุในรายการ
2.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญี่ป ุน	กรณีประกาศใหกลับมายื่นรองขอวีซาอีกครั้ง	(เน่ืองจากทางญี่ป ุนได

ประกาศยกเวนการยื่นวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูที่ประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน
15	วัน)
3.	หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหยื่นวีซาตามเดิม	ผูเดินทางจะตองจายเพิ่ม	2,000	บาท	สําหรับการ

ยื่นรองขอวีซา
4.	คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินน้ันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกิน

ขนาดมาตรฐาน
5.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม	ภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบินไปแลว
6.	คามัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก	ตลอดการเดินทาง
7.	คาทิปมัคคุเทศก,	คนขับรถ,	1,200	บาท/ทาน/ทริป,	คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
8.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย	ผูทีป่ระสงคจะพํานักระยะสัน้ในประเทศญีป่ ุน
ไมเกิน	15	วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว	เยีย่มญาติ	หรือธุรกิจ	จะตองยื่นเอกสารในขัน้
ตอนการตรวจเขาเมือง	เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน*	ดังตอไปน้ี
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯจัดการให)
2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุนได	(เชน	เงินสด

บัตรเครดิต	เป็นตน)
3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัจัดการให)
4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(ทางบริษทัฯ	จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ ากวา	6	เดือน

(โปรดตรวจสอบ	Passport	:	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไป	และเหลือหนากระดาษ
อยางตํ่ า	2	หนาหากไมมั่นใจโปรดสอบถาม)
2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะ

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

และไมเขาขายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

**	ไมมีราคาเด็ก	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	/	ราคาเด็กตํ่ากวา	2	ปี	(Infant)	7,900	บาท/ทาน	ราคาน้ีไม
รวมคาทิปไกดทานละ	1,200	บาท/ทริป	**
สําหรับลูกคาทานทีไ่มเอาตัว๋เครื่องบิน	หักคาตัว๋ออก	9,000	บาท	จากราคาทัวร
*	ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ	โปรดแจงใหบริษทัฯทราบในวันจองทัวร	ทัง้น้ีเพื่อประโยชน



ของตัวทานเอง	*
เดินทางขึ้นตํ่า	34	ทาน	หากตํ่ากวากําหนด	กรุปจะไมสามารถเดินทางได	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป	ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป	โดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน

เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ป ุน	ตามกฎหมายของประเทศญี่ป ุน	สามารถ
ใหบริการวันละ	10	ชั่วโมง	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ	เป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่
ในโปรแกรมการเดินทาง

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่	เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว	ไมสามารถยกเลิก
เลื่อน	ขอคืนเงิน	ไดทุกกรณี	และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดิน
ทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว	ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
รวมถึง	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอม
คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


