


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินคันไซ	หรือ	สนามบินโอซากา
พักที่	KANSAI
AIRPORT	HOTEL
หรือเทียบเทา

2 วัดคิโยมิสึ	-	ถนนกานําชา	-	วัดคินคาคุจิ	-	เมืองเกียวโต	-	ศาลเจาฟูชิ
มิอินาริ	/	ศาลโทริอิ	-	อิออนมอลลนาโกยา

พักที่	NAGOYA
HOTEL	หรือเทียบเทา

3 เมืองทาคายามา	-	เมืองเกา	ซันมาชิซูจิ	-	ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา	-	หมูบานชิราคาวาโกะ

พักที่	TOYAMA
HOTEL	หรือเทียบเทา

4 สถานีทาเทะยามา	-	ยอดเขาทาเทยามา	หรือ	กําแพงหิมะเจแปน
แอลป	-	คุโรเบะไดรา	-	เขื่อนคุโรเบะ	-	ออนเซ็น

พักที่	FUJI	HOTEL
หรือเทียบเทา

5 สวนดอกไมฮะนะโนะมยะโกะ	-	ชิบะซากุระ	-	ชินจูกุ	-	สนามบินนาริ
ตะ

6 สนามบินดอนเมือง

26	พ.ค.	61	-	31	พ.ค.	61 ฿35,999 ฿35,999 ฿34,999 ฿8,900



เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอร
เอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับ
ลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม
(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)

ขอยํ้าวาน้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิดวา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแต
ที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ

เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ

ชวงเชา
11.00	น.	พรอมกันที่สนามบินดองเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	1	ชัน้	3	ประตู	4	สายการบินไทย

แอรเอเชีย	เอกซ	(Thai	Air	Asia	X)	เจาหนาที่จากบริษทั	คอยใหการตอนรับ	และอํานวยความสะดวกดาน
เอกสาร	และสัมภาระ

ชวงบาย
14.50	น.	ออกเดินทางสูประเทศญี่ป ุน	โดยเที่ยวบินที่	XJ	610	[บริการอาหารรอน	บนเครื่อง]

ชวงคํ่า
22.40	น.	เดินทางถึง	สนามบินคันไซ	ประเทศญี่ป ุน	นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับ

กระเปาสัมภาระเรียบรอยแลว	ไกดจะนําทานไปขึน้รถบัสที่เตรียมไว

เขาสูทีพ่ัก	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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

	พักที่	KANSAI	AIRPORT	HOTEL	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู	วัดคิโยมิสึ	หรือ	วัดน้ําใส	มีอายุเกาแกยิ่งกวาเมืองเกียวโต	คือยาวนานกวา	1,200	ปี	จุด
เดนอันเป็นเอกลักษณของวัดคือ	หองโถงใหญ	สรางยื่นออกจากหนาผา	มีเสาไมขนาดใหญ	139	ตน	คํ้ายัน	และ
สิ่งที่นาอัศจรรย	คือ	สรางโดยไมไดใชตะปูเลย	ดังน้ันองคการยูเนสโกไดขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลก	และเชิญ
ทุกทานไดดื่มน้ําศักดิส์ิทธิส์ามสายอันเกิดขึน้จากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกดวย

จากน้ันใหทานอิสระชอปป้ิง	ณ	ถนนกาน้ําชา	ซึ่งตั้งอยูระหวางทางเขาวัดคิโยมิสึ	รานคาตางๆ	ไดตกแตง
เลียนแบบสมัยเฮอัน	ซึ่งมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิด	เชน	รองเทาโซริ(รองเทาเกีย๊ะแบบญี่ป ุน),	ชุดยูกะตะ,	ตุกตา
นางระบําญี่ป ุน,	ขมมชูครีมสอดไสนานาชนิด,	ราน	1,000	เยน,	ชาเขียวเกียวโต	ที่ขึน้ชื่ออีกแหงหน่ึงของญี่ป ุน,
ของที่ระลึกแบบญี่ป ุนดั้งเดิม	เป็นตน

นําทานเดินทางสู	วัดคินคาคุจิ	หรือ	ปราสาททอง	สรางโดยโชกุน	อาชิคางะโยชิมิสึ	เพื่อเป็นสถานที่พัก
ผอน	ปราสาท	2	ชั้นบนถูกปิดโดยรอบดวยทองคําเปลวอยางสวยงาม	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับความงามของตัว
ปราสาทที่สะทอนกับสระน้ําที่ใสสะอาด

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ศาลเจาฟูชิมิอินาริ	หรือ	ศาลเจาพอจิ้งจอกขาว	สรางในศตวรรษที่	9	โดยชาวนาเพื่อบูชา

สุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันวาเป็นทูตสงสาสนของเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว	ภายในศาลเจามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียง
กันจนกลายเป็นอุโมงคเสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ	4	กิโลเมตร

จากน้ันนําทุกทานเดินทางสู	อิออน	มอลล	เป็นหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	ภายใน
ตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ป ุน	มีรานคาที่หลากหลายมากกวา	150	ราน	จําหนายสินคาแฟชั่น	อาหาร
สดใหม	และอุปกรณภายในบาน	นอกจากน้ียังมีรานเสื้อผาแฟชั่นมากมาย	เชน	MUJI,	100	yen	shop,	Sanrio
store,	Capcom	games	arcade	และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ	เป็นตน

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เดินทางเขาสูทีพ่ัก	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เป็นถนนทางขึน้วัดคิโยมิสึ	(Kiyomizu-dera)	เน่ืองจากสมัยกอนเคยมีรานขาย
ถวยชาที่เป็นเครื่องป้ันดินเผาเรียงรายตลอด	2	ขางทาง	ในปัจจุบันน้ีกลายเป็น
รานขายของที่ระลึกมากมาย	แตก็ยังคงหลงเหลือรานขายถวยชาอยูบางให
พอไดสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมเกาแกโบราณ

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

เป็นเมืองหลวงเกาของญี่ป ุน	เป็นศูนยรวมวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของ
ญี่ป ุนและชื่อน้ันไดมาจากเมืองฉางอานของจีน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

แหลงชอปป้ิงมอลลขนาดใหญของเมืองนาโกยา	ที่มีของใหเลือกซื้อแบบครบ
ครัน

	พักที่	NAGOYA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	



รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู	เมืองทาคายามา	นําทานชม	ทาคายามา	จินยะ	หรือ	ทีว่าการอําเภอเกาเมืองทาคายามา
[ดานนอก]	ซึ่งเป็นจวนผูวาแหงเมืองทาคายามา	เป็นที่ทํางานและที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะ	เป็น
เวลากวา	176	ปี	ภายใตการปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ	

หมูบาน	LITTLE	KYOTO	หรือ	เขตเมืองเกา	ซันมาจิซูจิ	ซึ่งเป็นหมูบานเกาแกสมัยเอโดะกวา	300	ปีกอน
ที่ยังอนุรักษและคงสภาพเดิมไดเป็นอยางดี	อิสระใหทุกทานไดเดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกาซึ่งเต็ม
ไปดวยบานเรือนโบราณ	และรานคาหลากหลาย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ	ที่ยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ป ุนขนานแทดั้งเดิม

และยังไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก	ในเดือนธันวาคม	1995	โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี	และรูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจา	จึงเรียก
หมูบานสไตลน้ีวา	“กัสโช”	และมีผูคนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแตละปีไมตํ่ ากวา	680,000	คน
เลยทีเดียว

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	[เมนูป้ิงยางพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด]

นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	TOYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร



หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
หมูบานแหงน้ีใชโครงสรางที่เรียกวา	กัสโช	ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ	ดาน
หนาทําเป็นหนาจั่วแบบบานทรงไทย	มีการเจาะชองหนาตางเพื่อรับแสงสวาง
จากภายนอก	เมื่อมองจากภายนอกจึงดูมีสัดสวนสวยงาม

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	[เมนูป้ิงยางพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด]

	พักที่	TOYAMA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ	ในเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ	ซึ่งเป็น
สวนหน่ึงของเจแปนแอลป	โดยการนําทานเดินทางสู	สถานีทาเทยามา	จากน้ันนําทานโดยสารเคเบิ้ลคาร
ลอดภูเขาสู	สถานีบีโจดัยระ	ระยะทางประมาณ	1.3	ก.ม.

นําทานเดินทางสู	สถานีมูโรโดะ	โดยรถปรับอากาศ	ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของ
เทือกเขาแอลปญี่ป ุน	ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม	ยอดเขาทาเทยามา	มีความสูง	3,015	เมตร	ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ	และ
ยังเป็นหน่ึงในสามภูเขาศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญี่ป ุนตั้งแตสมัยโบราณ	ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงาม
นาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา	ซึ่งในวันที่ทองฟาโปรง	ามารถมอง	เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ	

และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็นกําแพงหิมะสูงชัน	(SNOW	WALL)	สูงกวาสิบเมตร
สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น	นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ	เพลิดเพลิน
กับการบันทึกภาพที่ประทับใจ

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามาที่มีความ	ยาว	3.6	กิโลเมตร	นับเป็นอุโมงคที่อยูสูงที่สุด

ในญี่ป ุน	จากน้ันนําทานโดยสารกระเชาไฟฟ า	ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง	1,710	เมตร	สู	สถานีคุโรเบไดระ

จากน้ันนําทานน่ังเคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก	สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ	ระยะทางประมาณ	800
เมตร	ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคารแหงเดียวในญี่ป ุนที่ลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง	ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรง
มากในฤดูหนาว

จากน้ันชม	เขื่อนคุโรเบะ	ซึ่งเป็นเขื่อนยักษกั้นน้ําที่ใหญมหึมาที่สุดของประเทศญี่ป ุน	จะมีสายรุงพาดผาน
ตลอดปี	ที่โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ	มีความสูงถึง	186	เมตร	และมี
ความกวางถึง	492	เมตร	ซึ่งใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ	45	ปี	เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการ
สราง	4	ปี	โดยจะใชเวลาเดินเทาเพื่อขามเขื่อน	800	เมตร

ชวงคํ่า	
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ัก	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา

รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม	/	ผอนคลายกับการแชน้ําจากแรธรรมชาติสไตลญีป่ ุน



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีรถไฟทาเทยามาที่ตั้งอยูในเขตโทยามา

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	โรงแรม

	พักที่	FUJI	HOTEL	หรือเทียบเทา

การอาบน้ําแรสามารถรักษาและบรรเทาอาการตางๆได	เชนบรรเทาอาการ
ปวดกระดูก	ปวดกลามเน้ือชวยใหโลหิตในรางกายหมุนเวียนไดดีขึน้ชวยขับสิ่ง
อุดตันใตผิวหนังและรูขุมขนทําใหผิวหนังสะอาดบํารุงผิวพรรณใหสดใสคลาย
ความตรึงเครียด



ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม	ดอกชิบะซากุระ	มีตนกําเนิดมาจากทวีปอเมริกาตะวันออกเฉียงเหนือ	ดอกไมชนิดน้ีมีหลายพันธุ
ทั้งสีชมพูและสีขาว	ดอกจะบานที่พื้นดิน	ญี่ป ุนนํามาปลูกตามรั้วบาน	หรือตามที่ลาดเอียง	ดุจดังพรมผืนยักษ	ใน
ชวงฤดูใบไมผลิดอกไมจะบานและหนาตาดูคลายกับดอกซากุระ	ใหทานไดเพลิดเพลินชมความงาม	รวมทั้งถาย
รูปเป็นที่ระลึกเก็บเป็นภาพความประทับใจกลับบาน	

[กรุปทีเ่ดินทางหลัง	20	พ.ค.61]	นําทานชมดอกไม	ณ	สวนดอกไม	HANANO	MIYAKO	ที่ใกลทะเลสาบยา
มานะกาโกะและอยูใกลกันกับภูเขาไฟฟูจิ	มีดอกไมหลากหลายพันธุที่ผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	ยานชอปป้ิงชินจูกุ	ใหทานอิสระและเพลิดเพลินกับการชอปป้ิงสินคามากมายและ	เครื่อง

ใชไฟฟา	กลองถายรูปดิจิตอล	นาฬิกา	เครื่องเลนเกมส	หรือสินคาที่จะเอาใจคุณผูหญิงดวยกระเปา	รองเทา
เสื้อผา	แบรนดเนม	เสื้อผาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	เครื่องสําอางยี่หอดังของญี่ป ุนไมวาจะเป็น	KOSE,	KANEBO,	SK
II,	SHISEDO	และอื่นๆ

ชวงคํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ

20.15	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเอกซ(Thai	Air	Asia	X)	เที่ยวบินที่	XJ
607

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนดอกไมที่ไดชื่อวางดงามที่สุดแหงหน่ึง	สามารถถายรูปคูกับดอกไมใน
ทุงกวางพรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิ
จนถึงฤดูใบไมรวงเต็มไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ	มีเรือนกระจกที่เรียก
วา	“โดมดอกไม”	พรมดอกไมแตมสีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ	สวนดอกไมบนเนินสูง
มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปลี่ยนกันมาประดับวิวภูเขา	ไฟฟูจิตามฤดูกาล	เชน
ชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอกทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวง
มีดอกบานชื่น

งานเทศกาลชิบะซากุระแหงภูเขาฟูจิ	จัดขึน้ในชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือน
มิถุนายนของทุกปี	ชิบะซากุระในงานจะมีอยูหลายสายพันธุ	ซึ่งแตละสายพันธุ
จะมีรูปรางและสีสันที่แตกตางกัน	เมื่อนํามาจัดแตงเป็นสวนชิบะซากุระขนาด
ใหญ	จะเห็นเป็นทุงดอกไมสีแดง	สีชมพู	สีมวง	และสีขาวละลานตาสลับกันไป
อยางงดงาม	และถาในวันที่อากาศแจมใสอาจจะไดเห็นฟูจิซังเผยโฉมอวด
ความงามแขงกับเจาชิบะซากุระอีกดวย



อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย

เครื่องแอรบัส	A330-300	ทีน่ัง่แบบ	3-3-3	ทางเราขอสงวนสิทธิก์ารเลือกทีน่ัง่บนเครื่องบินไทยแอร
เอเชีย	เอกซ	..	เน่ืองจากตองเป็นไปตามกฏ	ระเบียบของสายการบินสําหรับการสุมจับที่น่ังวางบนเครื่องใหกับ
ลูกคา	..	โดยหากทานมีความประสงคจะ	ระบุที่น่ังบนเครื่องหรือตองการเปลี่ยนที่น่ังใหม	จะมีคาใชจายเพิ่มเติม
(สามารถดูอัตราคาบริการไดในทายรายการ)

ขอยํ้าวาน้ําหนักสัมภาระขาไป	-	ขากลับ	20	กก.	สายการบินแอรเอเชีย	เอกซ	ใหน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
คนละ	20	กิโลกรัม	เทาน้ันนะคะ	หากคิดวา	ขากลับตองน้ําหนักเกิน	20	ก.ก.	โปรดเตรียมซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตั้งแต
ที่สนามบินดอนเมือง	เคานเตอรสายการบินแอรเอเชียเอกซ	เพื่อจะไดไมตองกังวล	เวลาจะกลับมาไทย	นะคะ

เสริฟ อาหารรอนทัง้ขาไป-ขากลับ

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

01.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน

2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง

3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนําสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก
การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

7.	สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

8.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	20	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	15,000	บาท

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ	โดยใช
คะแนนจากบัตรสะสมไมล	จะตองดําเนินกอนเดินทาง	7	วันลวงหนา	และถาโดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําทีเ่คานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทานัน้	

2.	คาที่พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ	หรือ	ระดับเทียบเทา
**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาร
หองพัก	แบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	คาเขาชม	และ	คายานพาหนะทุกชนิด	ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน

4.	เจาหนาที่บริษทั	ฯ	คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5.	คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบิน	[แอรเอเซีย	20	กิโล	/	การบินไทย	30	กิโล	/	เจแปนแอรไลนและออลนิป
ปอน	2	ใบ	ใบละไมเกิน	23	กิโล]	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม	[ไมครอบคลุมประกัน
สุขภาพ]

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ(ทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศยกเลิกวีซาใหกับคนไทย	ผูที่
ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน15	**ถากรณีทางรัฐบาลญี่ป ุนประกาศใหกลับมาใชวีซา	ผูเดินทางจะ
ตองเสียคาใชจายเพิ่มในการขอวีซาตามที่สถานทูตกําหนด

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท



3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	คาทิปสําหรับคนขับรถ/มัคคุเทศก/หัวหนาทัวร	ทานละ	4,000	เยน	ตอทาน/ทริป	(เก็บทิปกอนการเดินทาง
ณ	สนามบิน)

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

**ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	**
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

รายละเอียดเกีย่วกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญีป่ ุนใหกับคนไทย
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ป ุนใหกับคนไทย	ผูที่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ป ุนไมเกิน	15

วัน	ไมวาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	เยี่ยมญาติ	หรือธุรกิจ	อาจจะมีการ	ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเขาเมือง	เพื่อเป็นการยืนยันวามีคุณสมบัติในการเขา	ประเทศญี่ป ุน

**เอกสารทีอ่าจจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขาประเทศ	–	ตัว๋เครื่องบินและเอกสารเรื่อง
ทีพ่ักทางบริษทัจะจัดเตรียมใหกับลูกทัวร	แตทัง้น้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของกองตรวจคนเขาเมืองของ
ญีป่ ุน**
1.	ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ป ุน

2.	สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึน้ระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	เงินสด	บัตร
เครดิต	เป็นตน)

3.	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน	(เชน	คน	รูจัก	โรงแรม	และอื่นๆ)

4.	กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศญี่ป ุน

คุณสมบัติการเขาประเทศญีป่ ุน	(สําหรับกรณีการเขาประเทศญีป่ ุนตามมาตรการยกเวนวีซา)
1.	หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสที่ยังมีอายุการใชงานเหลืออยู	ไมตํ่ากวา	6	เดือน

2.	กิจกรรมใดๆ	ที่จะกระทําในประเทศญี่ป ุนจะตองไมเป็นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย	และเขาขายคุณสมบัติเพื่อการพํานัก
ระยะสั้น

3.	ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ	จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน	15	วัน

4.	เป็นผูที่ไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ป ุน	หรือมิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขา
ประเทศ	และไมเขาขายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	7,900	บาท	/	ทาน	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ
หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทานละ	4,000	เยน	/ทริป/ตอทาน	(เก็บทิปกอนการเดินทาง	ที	่สนามบิน
ดอนเมือง)



2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

3.	ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับ
สภาวะอากาศ	การเมือง	สายการบิน	การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดของญีป่ ุน	และราคาอาจ
เปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลีย่นของเงินสกุลเยน

ลูกคาทีบ่ินกับสายการบินไทยแอรเอเชียเอ็กซมีเงื่อนไขเพิม่ตามรายละเอียดดานลาง
1.	หากลูกคาทานใดประสงคจะซื้อ	Quiet	Zone	หรือที่น่ัง	Long	Leg	มีรายละเอียดคาใชจายเพิ่มเติม	โปรด

สอบถามพนักงาน

2.	ทางแอรเอเชียมีน้ําหนักกระเปาใหทานละ	20	กก.	ตอ	1	เทีย่วการเดินทาง	ทานใดประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม
กรุณาแจงเจาหนาที่	ณ	วัน	จองทัวร...อัตราคาสัมภาระ	โปรดสอบถามพนักงาน

3.	สวนลูกคาที่จะซื้ออุปกรณที่เกี่ยวกับการกีฬา	อาทิเชน	ไมกอลฟ	ตองซื้อคา	สัมภาระเป็นคาอุปกรณกีฬาเพิ่มเติม
แยกจากคาสัมภาระ	โปรดสอบถามพนักงาน

ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับซื้อน้ําหนักเพิม่หลังจากทําการจองแลว	ถาลูกคามีน้ําหนักเกินกําหนดตอง
จายคาสัมภาระเพิ่มหนาเคานเตอรตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ	
1.	ออกเดินทางจาก	สนามบินดอนเมือง	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	550	บาท	/	ทาน	/	เทีย่ว
2.	ออกเดินทางจาก	สนามบินนาริตะ	/	คันไซ	น้ําหนักเกินกวากําหนด	คิดกิโลกรัมละ	2,000	เยน	/	ทาน	/เทีย่ว

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	45-15	วัน	ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา	14-7	วันเดินทาง	ขอเก็บคาใชจาย	100%	ของราคาคาทัวรทั้งหมด

3.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจําที่น่ังกับสาย	การบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุ	ไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศญีป่ ุนโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ
ผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและญีป่ ุน	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้ลูกคาทุกทาน
ตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆได
ทัง้สิ้น**

5.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


