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สมัผสักําแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญี<ปุ่ น
เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก 

ชมเมอืงเกา่ ฉายา 
หนึ<งในสวนที<สุดในญี<ปุ่ น เคนโระคุเอน เมอืงคานาซาวา่

อลงัการปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื ปราสาทอกีา
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต 

มนํี  าดื<มบรกิารบนรถบสัวนัละ 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื<องจากเป็นราคาพเิศษ
ราคานี ไมร่วมคา่ทปิไกด์

วนัแรก      กรงุเทพ   สนามบนิดอนเมอืง 

12.30 น. พรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง
การบนิ AIR ASIA X
เชค็อนิ 

สายการบนิ AIR ASIA X 
(นํ�าหนักกระเป๋า 20 กก

 

 

 

 

 

 

14.50 น. เหริฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ 

22.40 น.   ถงึ สนามบนิคนัไซเมอืง
โอซากา้ (Osaka)เป็นจังหวัดที�มคีวามสําคัญเป็นอนัดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น 
เป็นเมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทั �งยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง
มากมาย(เวลาที<ญี<ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 
การนัดหมายเวลา) ***
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั

วนัเดนิทาง 

17-22 เมษายน 2561
18-23 เมษายน 2561
21-26 เมษายน 2561

27 เมษายน-02 พฤษภาคม 
28 เมษายน-03 พฤษภาคม 
29 เมษายน-04 พฤษภาคม 

02-07 พฤษภาคม 2561
03-08 พฤษภาคม 2561
04-09 พฤษภาคม 2561
05-10 พฤษภาคม 2561
10-15 พฤษภาคม 2561

สมัผสักําแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญี<ปุ่ น
เยอืนหมูบ่า้นมรดกโลก world heritage ชริาคาวาโกะ

ชมเมอืงเกา่ ฉายา ลติเติ ลเกยีวโต ซนัมาชชูิจ ิทาคายามา่
หนึ<งในสวนที<สุดในญี<ปุ่ น เคนโระคุเอน เมอืงคานาซาวา่

อลงัการปราสาทมตัสโึมโต ้หรอื ปราสาทอกีา 
เยอืนเมอืงหลวงเกา่เกยีวโต วดัทองและศาลเจา้จ ิ งจอก

ชอ้ปปิ งสุดมนัส ์ชนิไซบาช ิ
FREE WIFI ON BUS 

มนํี  าดื<มบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื<องจากเป็นราคาพเิศษ /ราคาเด็กตํ<ากวา่ 2 ปี (Infant
ราคานี ไมร่วมคา่ทปิไกดท์า่นละ1,200 บาท/ทรปิ** 

สนามบนิดอนเมอืง – สนามบนิคนัไซ ประเทศญี<ปุ่ น 

สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ชั �น 3 อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ 
AIR ASIA Xเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

AIR ASIA X ใชเ้ครื�อง AIRBUS A330-300 จํานวน 37
กก./ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

**บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง**

 ประเทศญี�ปุ่ น โดยเที�ยวบนิที� XJ610 

เมอืงโอซากา้ ประเทศญี<ปุ่ นหลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสู่
เป็นจังหวัดที�มคีวามสําคัญเป็นอนัดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทั �งยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง
เวลาที<ญี<ปุ่ น เร็วกวา่เมอืงไทย 2 ช ั<วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกใน

***สําคญัมาก!! ประเทศญี<ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื อสตัว ์
พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั*** 

ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี<ยว

2561 35,888.- 8
2561 36,888.- 8
2561 35,888.- 8

พฤษภาคม 2561 35,888.- 8
พฤษภาคม 2561 35,888.- 8
พฤษภาคม 2561 35,888.- 8

2561 36,888.- 8
2561 36,888.- 8
2561 36,888.- 8
2561 36,888.- 8
2561 34,888.- 8

สมัผสักําแพงหมิะขนาดมหมึา ณ เทอืกเขาแอลป์แหง่ญี<ปุ่ น 
ชริาคาวาโกะ 

ลติเติ ลเกยีวโต ซนัมาชชูิจ ิทาคายามา่ 
หนึ<งในสวนที<สุดในญี<ปุ่ น เคนโระคุเอน เมอืงคานาซาวา่ 

 
วดัทองและศาลเจา้จ ิ งจอก 

Infant) 7,900 บาท/ทา่น 

อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอรส์าย
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการ

377 ที�นั�ง จัดที�นั�งแบบ 3-3-3  
ทา่น หากตอ้งการซื�อนํ�าหนักเพิ�ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

** 

หลังจากผา่นขั �นตอนศลุกากรแลว้นําทา่นเดนิทางสู่
เป็นจังหวัดที�มคีวามสําคัญเป็นอนัดับสองและขนาดใหญเ่ป็นอันดับสามของญี�ปุ่ น 

เป็นเมอืงเศรษฐกจิที�สําคัญของภมูภิาคคันไซ อกีทั �งยงัมสีถานที�ทอ่งเที�ยวภายในเมอืงและรอบๆเมอืง
กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพื�อความสะดวกใน

ประเทศญี<ปุ่ นไมอ่นญุาตใหนํ้าอาหารสด จําพวก เนื อสตัว ์

พกัเดี<ยว บสั 

8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 
8,000.- 1 



เดนิทางสู ่เมอืงกฟิุตั �งอยูบ่รเิวณภมูภิาคจูบบุนเกาะฮอนช ูใจกลางประเทศญี�ปุ่ น กฟิถุูกแบง่ออกเป็น
สองภมูภิาคฮดิะ ในภาคเหนือ และ มโินะ ในภาคใต ้โดยสว่นใหญ่เป็นภเูขาที�สงูเหนือระดับนํ�าทะเล
มากกวา่ 3,000 เมตรจากน ั นนําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั  

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั  

พกัที< IGA UENO FLEX HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<สอง ชริาคาวาโกะ – ทาคายามา่ – ซนัมาชซูิจ ิ– อาคารทาคายามา่ – เมอืงคานาซาวา่ - สวนเค็น
โรคเุอ็น 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(1) 

นําท่านสู่ ชริาคาวาโกะ (Shirakawago) เมอืงที�เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี�ปุ่ น 
เป็นหมูบ่า้นชาวนาที�มรีปูรา่งแปลกตาตดิอนัดับ The most beautiful village in Japan และเป็น
เมอืงมรดกโลกที�มชี ื�อเสยีงแหง่หนึ�ง HILIGHT!!! หมูบ่า้นแบบกชัโชสคึรุ ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที�มี
อายุมากกว่า 250 ปี คําว่า “กชัโช” มีความหมายว่า “พนมมอื” ซึ�งเป็นการบ่งบอกถงึลักษณะ 
รูปแบบของบา้นที�มหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที�ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที�ประนมเขา้หากัน 
ตัวบา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 เมตร ทั �งหลังถูกสรา้งขึ�นโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมาในปี 
1995 องคก์ารยเูนสโกขึ�นทะเบยีนใหช้ริาคาวาโกะเป็นมรดกโลก 

เที<ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) 

เดนิทางสู ่ทาคายามา่ (Takayama)เมอืงเกา่แกอ่ยูใ่นหุบเขาลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาเจแปนแอลป์  
ถกูขนานนามไวว้า่เป็น ลติเต ิ ลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นเมอืงเกา่แกท่ี�ยงัคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ�งอารย
ธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี�ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์ บา้นเรอืนสรา้งขึ�นดว้ยไมแ้บบ
โบราณ บรรยากาศเก่าแก ่อายเุป็นรอ้ยๆปี ม ีวัด ศาลเจา้ สะพาน ตลาดเชา้ที�คกึคักเต็มไปดว้ยผูค้น 
ตัวเมอืงสวยสะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอิันอุดมสมบูรณ์ นําท่านเดนเล่น ชมบรรยากาศ
เมอืงเกา่ทาคายามา่ที�ซนัมาชซูิจ ิยน่เมอืงเกา่ที�อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื�อ 300 ปีกอ่นไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีผา่นชมอาคารทาคายามา่จนิยะ (TakayamaJinya)อดตีทําหนา้ที�เป็นสํานักงานรัฐบาลทอ้งถิ�น
ประจําภูมภิาคฮดิะ ในสมัยการปกครองของโชกุนโทคุงาวะในปี 1692 จนกระทั�งปี 1969 จนถงึ
ปัจจุบันเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชมหอ้งเสี�อทาทามทิี�ไดรั้บการบํารุงรักษาเป็นอย่างด ี
ปัจจุบันใชเ้ป็นที�จัดแสดงขา้วของและเอกสารทางการของขุนนางศักดนิา แผนที�ภูมภิาคฮดิะ และ
ประวัตศิาสตรแ์ผนเมอืง เป็นตน้ (ไมร่วมคา่เขา้ จา่ยเพิ<มประมาณ 430 เยน/ทา่น) 

 เดนิทางสูเ่มอืงคานาซาวา่ เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิอนัรุง่เรอืงและอารยะธรรมอนัลํ�าคา่ตั �งแตส่มยั
เอโดะช่วงที�ขุนนางศักดนิาชั �นสูงทั �งหลายต่างใหก้ารสนับสนุนในเรื�องของการทํางานฝีมือและ
วัฒนธรรมนําทา่นชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden)ไดช้ื�อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวน
ที�น่าตื�นตาตื�นใจที�สดุของประเทศญี�ปุ่ นพื�นที�ภายในสวนเค็นโรคเุอ็นนั�นประกอบไปดว้ยววิทวิทัศน์ของ
บอ่นํ�าหบุเขาอนัสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญท่ี�ใชใ้นการผลติชานั�นเองความหมายของคําวา่เค็นโรคุ
คอืสวนที�มอีงคป์ระกอบที�ด ี6 อยา่งดว้ยกันก็คอืพื�นที�ที�กวา้งขวาง, บรรยากาศที�เงยีบสงบ, ความลง
ตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํ�า, และทัศนียภาพลอ้มรอบที�สวยงามตระการตานักท่องเที�ยว
สามารถดื�มดํ�าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที�ผลัดเปลี�ยนมีความสวยงาม
แตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได ้จากนั�น อสิระใหท้่านชอ้ปปิ� ง บรเิวณหนา้สวนสาธารณะตาม
อธัยาศัย จากน ั นนําทา่นเขา้สูท่ ี<พกั 

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั  

พกัที< APA KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 



วนัที<สาม สายอลัไพนท์าเทยามา่ – เขาทาเทยามา่ – กําแพงหมิะ – เขื<อนคโุรเบะ – เมอืงมตัสโึมโต ้- 
ถนนนาคามาช ิ

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(3) 

นําท่านสัมผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใินเสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ
ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของเจแปนแอลป์โดยการนําทา่นเดนิทางสูส่ถานทีาเทยามา่จากนั�นนําทา่นโดยสาร
เคเบิ�ลคารล์อดภเูขาสูส่ถานบีโีจดยัระระยะทางประมาณ1.3 ก.ม. นําท่านเดนิทางสูส่ถานมีูโรโดะ
โดยรถปรับอากาศระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของเทอืกเขาแอลป์ญี�ปุ่ นใหท้่านได ้
เก็บเกี�ยวความประทับใจตามอธัยาศัยจากนั�นนําทา่นชมยอดเขาทาเทยามา่มคีวามสงู3,015 เมตรซึ�ง
สูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟจูแิละยังเป็นหนึ�งในสามภูเขาศักดิVสทิธิVตามความเชื�อคนญี�ปุ่ น
ตั �งแต่สมัยโบราณใหท้่านไดเ้ก็บภาพทวิทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่าซึ�งใน
วันที�ทอ้งฟ้าโปร่งสามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจูแิละใหทุ้กท่านไดเ้ดนิบนเสน้ทางที�สองขา้ง
ทางเป็นกําแพงหมิะสงูชนั (SNOW WALL)สงูกว่าสบิเมตร(ขึ�นอยูก่ับสัมผัสกับความขาวของหมิะ
ที�สวยงามและอากาศอนัหนาวเย็นนับเป็นอกีทัศนยีภาพที�ตื�นตาตื�นใจเพลดิเพลนิกับการบันทกึภาพที�
ประทับใจ  นําทา่นเดนิทางผา่นอโุมงคท์ี�ลอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ที�มคีวามยาว 3.6 กโิลเมตรนับเป็น
อโุมงคท์ี�อยูส่งูที�สดุในญี�ปุ่ นจากนั�นนําท่านโดยสารกระเชา้ไฟฟ้าที�ไมม่เีสากลางตลอดชว่ง 1,710 
เมตรสูส่ถานคีโุรเบไดระจากนั�นนําท่านนั�งเคเบิ�ลคารล์อดภเูขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโร
เบะโกะระยะทางประมาณ 800 เมตรซึ�งเป็นเคเบิ�ลคารแ์ห่งเดยีวในญี�ปุ่ นที�ลอดภเูขาตั �งแต่ตน้จนสุด
เสน้ทางทั �งนี�เพื�อหลกีเลี�ยงหมิะที�ตกรนุแรงมากในฤดหูนาวจากนั�นชมเขื<อนคโุรเบะซึ�งเป็นเขื�อนยักษ์
กั �นนํ�าที�ใหญม่หมึาที�สดุของประเทศญี�ปุ่ นจะมสีายรุง้พาดผ่านตลอดปีที�โอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูก
และชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะมคีวามสูงถงึ 186 เมตรและมคีวามกวา้งถงึ 492 เมตรซึ�งใช ้
เวลาตั �งแตเ่ริ�มบกุเบกิจนเสร็จสิ�นประมาณ 45 ปีเฉพาะตัวเขื�อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปีโดยจะใชเ้วลา
เดนิเทา้เพื�อขา้มเขื�อน 800 เมตร 

เที<ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(4) 

 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมตัสโึมโต(้Matsumoto)เป็นเมอืงที�ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนา
กาโน่นําทา่นอสิระชอ้ปปิ�งสนิคา้พื�นเมอืงพรอ้มกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมอืงทอ้งถิ�นณถนนนาคามา
ช ิ(Nakamachi Street)สองขา้งทางของถนนเรยีงรายไปดว้ยอาคารเก่าแก่สไตลโ์บราณที�เก็บ
รักษาไวเ้ป็นอยา่งดรีวมถงึอาคารคลังสนิคา้จํานวนหนึ�ง (kura) ที�มผีนังสขีาวซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของ
ยา่นการคา้ในอดตีนอกจากนี�ยังมรีา้นคา้เล็กๆขายของแฮนดเ์มดของที�ระลกึของสะสมต่างรา้นอาหาร
เครื�องดื�มและที�พักแบบเรยีวกงัเปิดใหบ้รกิารแกนั่กทอ่งเที�ยวอกีดว้ย 

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั 

พกัที< MATSUMOTO HOTELหรอืเทยีบเทา่  

 

 



วนัที<ส ี< ปราสาทมตัสโึมโต–้สะพานคปัปาบาช–ิ เมอืงนาโกยา่ – ชอ้ปปิ งยา่นซาคาเอะ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) 

 นําท่านเขา้ชมปราสาทมตัสโึมโต1้ ใน 12 ปราสาทดั �งเดมิที�ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงามที�สุด
ของประเทศญี�ปุ่ นเนื�องจากสรา้งอยูบ่นพื�นที�ราบในภาษาญี�ปุ่ นจงึเรยีกว่าฮริาจโิระ(Hirajiro) ปราสาท
แหง่นี�มเีอกลักษณ์ตรงที�มหีอคอยและป้อมปืนเชื�อมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลักและดว้ยสโีทนมดืทํา
ใหเ้กดิความรูส้กึที�ย ิ�งใหญแ่ละสขุมุจนไดรั้บฉายาวา่ปราสาทอกีา (Fugashi-Jo)ภายในตกแต่งดว้ย
ไมจ้ดุที�น่าสนใจไดแ้กบ่นัไดไมส้งูชนัชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรชูอ่งสําหรับธนูและหอสงัเกตการณ์ 

เที<ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

เดนิทางสูค่ามโิคจ(ิKamikochi)เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มทีวิทัศน์ภเูขาที�สวยงามที�สดุ
แห่งหนึ�งของประเทศญี�ปุ่ น จากนั�นนําท่านชม สะพานคปัปาบาชิKappabashiหรือKappa 
Bridgeเป็นสะพานแขวนที�อยูเ่หนือแมนํ่�าอาซสุะ(Azusa River) ใจกลางของคามโิกจเิป็นจุดชมววิที�
สวยที�สุดในการชมเทอืกเขาแอลป์ประเทศญี�ปุ่ น นักท่องเที�ยวนยิมมาถ่ายรูปเป็นจํานวนมาก รอบๆ
สะพานเป็นที�ตั �งของโรงแรมรา้นอาหารและรา้นขายของที�ระลกึนําท่านสูน่าโกยา่ (Nagoya)เป็นตัว
เมอืงของ จงัหวดัไอจ ิ(Aichi)มปีระชากรอาศัยอยูม่ากกว่า 2 ลา้นคนเป็นเมอืงศูนยร์วมการคา้และ
การคมนาคมที�สําคัญแห่งหนึ�งของญี�ปุ่ นจากนั�นเดนิทางสู่ ยา่นซาคาเอะ (Sakae) เป็นย่านธุรกจิ
การคา้มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใตด้นิ (central park)ที�เต็มไปดว้ยรา้นต่างๆเชน่
รา้นเสื�อผา้แฟชั�น,รา้นของใชก้ระจกุกระจกิ, รา้นซาลอนความงามเป็นตน้ที�นี�กนิบรเิวณตั �งแต่สถานีซา
คาเอะไปจนถงึสถานฮีซิายะโอโดร ิ

คํ<า         อสิระรบัประทานอาหารคํ<าตามอธัยาศยั 

ที<พกั  NAGOYA CENTMAIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที<หา้ เกยีวโต – วดัคนิคะคุจ ิ– ศาลเจา้จ ิ งจอกฟูชมิ ิอนิาร ิ– ชอ้ปปิ งชนิไซบาช ิ– ดวิตี ฟร ี– 
สนามบนิคนัไซ 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(6) 

นําท่านเดนิทางสู่ เกยีวโต (Kyoto)ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงของประเทศญี�ปุ่ นมายาวนานที�สุด คือ
ตั �งแต่ปีค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปีเลยทเีดยีว เกยีวโตจงึเป็นเมอืงสําคัญที�เต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญี�ปุ่ นดว้ย เดนิทางสู ่วดัคนิคะคจุ ิ(Kinkakuji)เดมิสรา้งขึ�นเพื�อใช ้
เป็นบา้นพักของท่านโชกุนอาชกิากา้ โยชมิสิุและท่านมคีวามตั �งใจยกบา้นพักแห่งนี�ใหเ้ป็นวัดนกิาย
เซนภายหลังจากที�ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิมเรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื�องจากที�วัดนี�จะมอีาคารหลักเป็นสี
ทองเกอืบทั �งหลังตั �งโดดเดน่อยูก่ลางนํ�า ทําใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกบัพื�นนํ�าเบื�องหนา้ จนเกดิเป็นภาพ
ที�สวยงามเป็นอกีสญัลักษณ์หนึ�งของเมอืงเกยีวโต 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 เที<ยง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั  

จากนั�นสูศ่าลเจา้เทพเจา้จ ิ งจอกอนิาร ิ(Fushimi Inari Shrine)หรอืที�คนไทยชอบเรยีกกันว่า
ศาลเจา้แดงเป็นศาลเจา้ชนิโตมชีื�อเสยีงโด่งดังจากประตูโทรอิ ิ(Torii Gate) หรอืเสาสแีดงที�เรยีงตัว
กันจํานวนหลายหมื�นตน้จนเป็นทางเดนิไดท้ั�วทั �งภูเขาอนิารทิี�ผูค้นเชื�อกันว่าเป็นภเูขาศักดิVสทิธโ์ดย
เทพอนิารจิะเป็นตัวแทนของความอดุมสมบรูณ์การเก็บเกี�ยวขา้วรวมไปถงึพชืผลไรน่าตา่งๆและมกัจะมี
จิ�งจอกเป็นสตัวค์ูก่ายจงึสามารถพบเห็นรปูปั�นจิ�งจอกมากมายดว้ยเชน่กันอสิระชอ้ปปิ�งยา่น ชนิไซบา
ช ิShinsaibashiบรเิวณแหล่งชอ้ปปิ�งแห่งนี�มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี 
รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื�องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋านาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้น
เสื�อผา้สตรทีแบรนดท์ั �งญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุ
อยา่งที�ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนี� นําทา่นชอ้ปปิ�งกนัตอ่ที�ดวิตี ฟร ีอสิระใหท้่านเลอืกซื�อสนิคา้ปลอด
ภาษี ทั �ง เสื�อผา้ นํ�าหอม ตา่งๆ ตามอธัยาศัยจนกระทั�ง 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

วนัที<หก สนามบนิดอนเมอืง 

00.10 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที<ยวบนิที< XJ611 

**บรกิารอาหารและเครื<องดื<มบนเครื<อง** 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

สําหรบัลกูคา้ทา่นที<ไมเ่อาต ั~วเครื<องบนิ  หกัคา่ต ั~วออก 9,000 บาท จากราคาทวัร ์
 
 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ั งนี เพื<อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 



 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ� :รายการทวัรส์ามารถเปลี<ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื<องจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเที<ยวญี<ปุ่ น ตาม
กฎหมายของประเทศญี<ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวนัละ10 ช ั<วโมง มอิาจเพิ<มเวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบั
จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ั งนี ข ึ นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ั นๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี<ยนเวลาทอ่งเที<ยวตามสถานที<ในโปรแกรมการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารรวม 
� คา่ตัmวเครื�องบนิไป-กลับตามรายการที�ระบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํ�ามัน  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
� โรงแรมที�พักตามที�ระบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

***หอ้งพกัที<ญี<ปุ่ นมขีนาดเล็กและมจีํานวนหอ้งจํากดัในแตล่ะโรงแรม สงวนสทิธกิรณีลูกคา้Request ประเภท
หอ้งพกัสามารถ Request ได ้แตอ่าจไมไ่ดต้ามที<ตอ้งการ (On Request)*** 

� คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   
� คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  
� คา่เบี�ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์ 



 

อตัราคา่บรกิารนี ไมร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ น กรณีประกาศใหก้ลับมายื�นรอ้งขอวซีา่อกีครั �ง (เนื�องจากทางญี�ปุ่ นไดป้ระกาศ

ยกเวน้การยื�นวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ี�ประสงคพํ์านักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 15 วัน) 
× หากในภายหลังทางรัฐบาลญี�ปุ่ นประกาศใหย้ื�นวซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจ่ายเพิ�ม 2,000 บาท สําหรับการยื�น

รอ้งขอวซีา่ 
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที�กระเป๋าสัมภาระที�มีนํ�าหนักเกนิกว่าที�สายการบนินั�นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํ�ามัน ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัmวเครื�องบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิ�น และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3 % 

 

เดนิทางขึ นตํ<า 34 ท่านหากตํ�ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที�จะชําระ
คา่บรกิารเพิ�มเพื�อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี�จะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิVในการงดออกเดนิทางและเลื�อนการเดนิทางไปในวันอื�นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
 

เงื<อนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

� มดัจําทา่นละ 15,000 บาทภายหลังจากที�ทา่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวันเดนิทาง
ภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิVในการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

� สว่นที�เหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมชํ่าระมดัจาํตามที<กําหนด ขออนุญาตตดัที<น ั<งใหล้กูคา้ทา่นอื<นที<รออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงื�อนไข 

• เมื�อทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที�ได ้
ระบไุวทั้ �งหมดนี�แลว้ 

• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุื<อพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชื<อสํารองที<น ั<ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ื<อพรอ้มยนืยนั
วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเที<ยวทรปิใด, วนัที<ใด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ
ผดิพลาดจากการสะกดชื<อ-นามสกลุ และอื<นๆ เพื<อใชใ้นการจองต ั~วเครื<องบนิท ั งส ิ น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึ�นไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ�า 2 หนา้หากไมม่ั�นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ื<อนไขยกเลกิการจอง : 

เนื�องจากเป็นราคาตัmวเครื�องบนิโปรโมชั�น เมื�อจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลื�อน ขอคนืเงนิ ไดท้กุ
กรณี และกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที�ระบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึ เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ 
ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิV ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและ
เงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญี<ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ี<ประสงคจ์ะพํานกัระยะส ั นในประเทศญี<ปุ่ นไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พื<อการทอ่งเที<ยว เยี<ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื<นเอกสารในข ั นตอนการตรวจเขา้
เมอืง เพื<อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น* ดงัตอ่ไปนี  

1. ตัmวเครื�องบนิขาออกจากประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2. สิ�งที�ยนืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ นได ้(เชน่ เงนิสด 

บตัรเครดติ เป็นตน้) 
3. ชื�อ ที�อยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งที�พํานักในประเทศญี�ปุ่ น (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 



คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี<ปุ่ น (สําหรบักรณีการเขา้ประเทศญี<ปุ่ นดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน  
2. กจิกรรมใดๆ ที�จะกระทําในประเทศญี�ปุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิ�งที�ขัดตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพํานักระยะสั �น 
3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 
4. เป็นผูท้ี�ไมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตัวกลับจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั งหมดกอ่นทําการจอง เพื<อความถกูตอ้งและความเขา้ใจ
ตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี<จะเลื<อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ นในกรณีที<มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธิVการเก็บคา่นํ�ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิVในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อันเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. เมื�อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทั �งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด  
7. รายการนี�เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั �งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที�เขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด

บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และ
ไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั�น 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวนสทิธใิน
การจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดี�ยว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพิ�ม  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา 
ซึ�งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวด ตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2 ของการเดนิทาง ถงึวันที�3 ของการเดนิทาง รวมจาํนวน 2 ขวด 
15. การบรกิารของรถบสันําเที�ยวญี�ปุ่ น ตามกฎหมายของประเทศญี�ปุ่ น สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชั�วโมง ในวันนั�นๆ มอิาจ

เพิ�มเวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดนิทางนั�นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิVในการปรับเปลี�ยนเวลาทอ่งเที�ยวตามสถานที�ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

 
 
รายการทัวร.์.................................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชื�อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) ..................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทั �งหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ�ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที�ใชท้ั �งหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื<อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื<อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 



 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื�นตามที�ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  �ไมท่านเนื�อวัว � ไมท่านเนื�อหม ู � ไมท่านสตัวปี์ก � ทานมงัสาวรัิต 

รายละเอยีดอื�นๆ.................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื<อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื<อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลําดบั ชื<อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื<อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 
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