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เที�ยวสุดคุม้เจาะลึกสถานที�ท่องเที�ยวแบบเตม็อิ� ม 
ตื�นตาตื�นใจกบักาํแพงหิมะอันงดงามกบัเสน้ทางอัลไพน ์

ชมหมู่บา้นมรดกโลก แวะซื�อของฝาก ณ ตรอกเก่าซันมาชิซูจ ิ  

สัมผสัความสวยงามของกาํแพงหิมะกบัเสน้ทางอัลไพน ์

 เมนูชาบูชาบู

ญี�ปุ่น 

 บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์ 

 

เมษายน – พฤษภาคม ���� 

     ราคาเริ�มตน้ ��,900.-  
XJ 610 DMK – KIX  14.50 – 22.40 

XJ 607 NRT – DMK  20.15 – 01.25 

วนัที� รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

� กรุงเทพฯ – สนามบินคนัไซ    
BELLE VIEW GARDEN HOTEL 

หรอืเทียบเทา่ 

� 
สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจา้ฟูชิมิ อินาริ –     

ชอ้ปปิ� งซาคาเอะ – นาโงยา่   

- 
SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL 

หรอืเทียบเทา่ 

� 
นาโงยา่ – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – จวนผูว่้าทาคายาม่า – ซนัมาชิ 

ซูจ ิ– โทยาม่า    

APA TOYAMA HOTEL 

หรอืเทียบเทา่ 

4 โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ 
   

SUN PLAZA LAKE YAMANAKA HOTEL 

หรอืเทียบเทา่ 

5 
ทะเลสาบยามานากะ – วัดอาซากุสะ – ชอ้ปปิ� งยา่นชินจุกุ – 

สนามบินนารติะ – กรุงเทพฯ  

- -  
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11.00 คณะพร้อมกันที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั �น 3 ประตูทางเข้าที�  1 – 3 

เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ์ เจา้หน้าที�บรษิทัฯคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก

ใหท่้านก่อนขึ�นเครื�อง 

** สายการบิน AIR ASIA X ทําการบินด้วยเครื�องบิน AIRBUS A330-300 ที� นั �งแบบ 3-3-3 

(377ที�นั �ง) นํ�าหนักกระเป๋าเดินทางทั �งขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร

ร้อนพร้อมเครื�องดื�มทั �งขาไปและขากลบั ** 

14.50 ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 610 

22.40 ถงึ สนามบินคนัไซ (เวลาทอ้งถิ�นเรว็กว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น

เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  

สมควรแก่เวลา นําท่านเดนิทางเขา้สู่ที�พกั คนัไซ ณ BELLE VIEW GARDEN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 
 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี�ปุ่ น …เดินทางสู่ วดัคิโยมิสึ หรอื วดันํ�าใส ที�ตั �งอยู่

บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิาม่า เชญิดื�มนํ�าศกัดิ �สทิธิ �สามสาย อนัเกดิจากธรรมชาตไิหลมาจากเทอืกเขา 

ณ วดัแห่งนี�มชีื�อเสยีงดว้ยหอ้งโถงกลางของวดัที�ถูกจดัใหเ้ป็นสมบตัแิห่งชาต ิซึ�งมรีะเบยีงไมท้ี�สรา้ง

ยื�นออกนอกตวัอาคารของวหิารโดยมเีสาคํ�าถงึ 139 ตน้ เป็นจุดชมววิของตวัเมอืงไดก้วา้งไกลสดุตา 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรอื ศาลเจ้าพ่อจิ�งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ

เกบ็เกี�ยว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ที�มชีื�อเสยีง

และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิาริว่า ��,��� แห่งทั �วญี�ปุ่ น สรา้งขึ�นจากความ

ร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื�อบูชาสุนัขจิ�งจอกซึ�งเชื�อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการ

เกบ็เกี�ยว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตู ญี�ปุ่ นโบราณ จํานวนมากกว่า หมื�นคู่ซุ้มประต ู

ตั �งเรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแลว้ความยาวประมาณ �,��� เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาค

ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานักธุรกจิที�ประสบความสาํเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี� ที�เรา

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินคนัไซ 

DAY 2 สนามบินคนัไซ – เกียวโต – วดัคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ – ช้อปปิ� งซาคาเอะ – นาโงย่า 
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ท่านคุน้ตาด้วย เสา ไมส้แีดง ในฉากภาพยนตร์ดงั เกอชิา ระหว่างทางมรี้านขาย อุดง้จิ�งจอก หรอื 

คสิเึนะ อดุง้ ท่านคงปฏเิสธไมไ่ดท้ี�จะแวะลองลิ�มรส  

จากนั �นนําท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง นาโงย่า ที�เก่าแก่ของญี�ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกของจงัหวดั

ไอจิ มขีนาดใหญ่อนัดบั � ของประเทศญี�ปุ่ นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายปู บรรยากาศเหมือน

เมอืงเลก็ที�มขีนาดใหญ่ดว้ยกลิ�นไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุน่อนัแสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนต์

เสน่หท์ี�แฝงตวัไวใ้นทกุอณูของเมอืง    

นําท่านสู่ ย่านซาคาเอะ ย่านชอ้ปปิ� งและแหล่งบนัเทงิยามราตร ีสนิคา้แบรนด์เนมจากทุกมุมโลก 

เรยีงรายอยู่บนถนนสายนี� อกีทั �งยงัมหีา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ที�บ่งบอกถงึความมรีะดบัใหเ้ลอืก

อย่างมากมาย และยงัมจีุดชมววิที�จะทําใหเ้หน็ถนนสายนี� และตวัเมอืงนาโกยาอย่างชดัเจน คอื ตกึ

ทวีขีองนาโกยา ซึ�งมลีกัษณะคลา้ยโตเกยีวทาวเวอรแ์ต่มอีายทุี�เกา่แก่มากกว่า 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก นาโงย่า ณ SUNROUTE PLAZA NAGOYA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 (ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางเขา้สู่เสน้ทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ�งได้รบัการยกย่องจาก

องคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึรุ ิเป็นสไตล์ญี�ปุ่น

แบบดั �งเดมิรปูรา่งของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพทุธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมูบ่า้น

สไตลน์ี�ว่า กสัโซ แปลว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง

มอืพนมเขา้หากนั ตวับ้านมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง

ของบ้าน ไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที�ตกทบัหลงัคาอย่าง

หนักในชว่งฤดหูนาวไดเ้ป็นอยา่งด ีอธัยาศยั 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ�ลเกียวโต เมืองเล็กที�น่ารักอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ�งคงสภาพ

ธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รบัการอนุรกัษ์สถานที�ต่างๆ ของเมอืงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แผนผังเดียวกบัเกียวโตในอดีต บ้านเรอืนไม้-ที�จ ัดแต่งน่ารกั เนื�องจากเป็นเมืองที�มีป่าไม้อุดม

สมบูรณ์ สมยันารา ช่างไมข้องเมอืงทาคายาม่าไดถ้กูจารกึว่าเป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีื�อเสยีงที�สุด เดนิ

DAY 3 นาโงย่า – หมู่บา้นชิราคาวาโกะ – จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซนัมาชิ ซูจิ – โทยาม่า 



หน้า 4 / 10 

 

ทา่นสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ที�ว่าการอาํเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ�งเป็นทั �งสถานที�ทํางาน 

และที�อยู่อาศยัของ ผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ�งปลูกสรา้งแบบเกา่ ยคุคา

นาโมรหิลงัสุดท้ายที�สมบูรณ์ และยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เดิมสรา้งขึ�นปีค.ศ.1615 ช่วงการ

ปกครองระบบศกัดนิาปลายศตวรรษที� 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมยัเอ

โดะ หรอืกว่า 300 ปีมาแลว้) จนกระทั �งรฐับาลเขา้มาดูแล ไดส้รา้งอาคารขึ�นใหม่เลยีนแบบของเกา่ที�

เหมอืนจรงิ ลกัษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตวัอาคารถูกล้อมรอบด้วยกําแพงดูแข็งแกร่ง และ

สามารถเขา้สูต่วัอาคารดว้ยประตทูี�โออ่่าสงา่งาม ภายในอาคารทา่นจะไดช้มหอ้งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

หอ้งบญัชาการ หอ้งรบัรอง หอ้งเครื�อง หอ้งเตรยีมอาหาร หอ้งโถงอเนกประสงคแ์ยกสว่นแต่ละหอ้ง

อยา่งชดัเจน (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านในจวนผู้ว่าทาคายาม่า) 

จากนั �นเชญิท่านสมัผสัความเป็นอยูท่ี�ยงัคงรกัษาสภาพ แวดลอ้มและการดําเนินชวีติแบบดั �งเดมิที�

ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พรอ้มเลอืกหาซื�อสนิคา้พื�นเมอืงที�ระลกึมากมาย อสิระให้

ทา่นเกบ็เกี�ยวบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสู ่โทยาม่า เป็นเมอืงเลก็แสนน่ารกัในหุบเขาท่ามกลางธรรมชาตแิสนโรแมน

ตคิเป็นเมอืงหน้าด่านดจุประตสูู ่ทาเทยาม่า อลัไพน์ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก โทยาม่า ณ APA TOYAMA  HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 

 (ชื �อโรงแรมที�ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์

การเดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที�ข ับเคลื�อนด้วยพลังงานสะอาดที�เป็นมิตรกับ

สิ�งแวดล้อม นําท่าน นั �งกระเช้าไฟ ฟ้า (CABLE CAR) ที�  สถานีบิโจไดระ (BIJODAIRA 

STATION) ไต่ข ั �นบันไดขึ�นสู่ที�ราบสูง (ระยะทางประมาณ �.� ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ � นาท)ี ต่อ

ด้วยนําท่านนั �งรถโค้ชที�จะนําท่านสู่เสน้ทางธรรมชาตสิุดแสนคลาสสคิ สมัผสัความสวยงามตลอด

เสน้ทางที�จะไดช้มทศันียภาพเกนิบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนอายกุว่า �,��� ปี พรอ้มชมเสน่หแ์ห่ง 

ทุ่งราบมิดางะฮาระและนํ�าตกโชเมียว บรเิวณนี�ท่านจะไดพ้บกบัความสวยงามแปลกตาตามแต่

DAY 4 โทยาม่า – เจแปน แอลป์ – ทะเลสาบยามานากะ 
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ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ อิสระให้ท่านได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาติด้วยการลดัเลาะซอก 

กําแพงหิมะ (SNOW WALL) สูงกว่า ��-�� เมตร ซึ�งขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี นับเป็น

ธรรมชาติสุดแสนมหศัจรรย์อย่างยิ�ง ณ ยอดเขาแห่งนี�ยงัเป็นจุดชมววิสูงที�สุดของเส้นทางทาเท

ยามา่ บรเิวณยอดเขาอสิระใหท้า่นดื�มดํ�ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทางประมาณ 

�� กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ �� นาที) มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION)  ถ้ามี

เวลาอสิระใหท้า่นเลอืกชมหรอืซื�อหาสนิคา้ที�ระลกึเป็นของฝากของขวญัตามอธัยาศยั    

เที�ยง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ 

 จากนั �นเดินทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี�นําท่าน นั �งรถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง �,��� เมตร ซึ�งสูงเป็น

อนัดบัที�สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจ)ิ ที�มคีวามยาว �.� กโิลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ �� นาที ขา้มสู่

บรเิวณ ที�ราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝั �งหนึ�งของเทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดที�ราบสงูบนไหล่

เขาแห่งนี� ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเหวลกึได้อย่างตื�นตาสมัผสัสุดยอดความตื�นเต้นอนัแสน

ประทบัใจ จากนั �นพาท่านนั �ง กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยที�ไม่มเีสาคํ�ายนัคั �น

กลางสายสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกว่า �,��� เมตร สมกบัสมญานาม

ที�ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยงามใน

มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสีิ�งใดมาบดบงัสายตาท่าน พรอ้มบนัทกึภาพความสุขอนัแสนประทบัใจ 

เดนิทางต่อโดย นั �งกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงคใ์ตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขั �นบนัได

ลงอกีครั �งเพื�อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนั �น

อสิระใหท้า่นเดนิเล่นบรเิวณ สนัเขื�อนคโุรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง ��� เมตร ซึ�งเขื�อน

ที�ใหญท่ี�สุดของญี�ปุ่ น ถา้อากาศดทีา่นอาจเหน็สายรุง้พาดผา่น เขื�อนแห่งนี�มคีวามสงู ��� เมตร และ

ความกวา้ง ��� เมตร ตั �งอยู่เหนือระดบันํ�าทะเล �,��� เมตร ใชเ้วลากอ่สรา้งตั �งแต่เริ�มบุกเบกิจน

เสรจ็สิ�นประมาณ �� ปี เฉพาะตวัเขื�อนใชเ้วลาสร้าง � ปี ซึ�งกกัเก็บนํ�ากว่า �,���,��� ลูกบาศก์

เมตร ชมทศันียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขื�อนและเทอืกเขาแอล์ป ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้

เหน็พลงัความแรงของนํ�าที�ปล่อยออกจากแอง่นํ�าเสยีงดงัสนั �น สายนํ�าสเีขยีวมรกตในเขื�อนผสานกนั

อย่างลงตวั นําท่านนั �ง รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครั �ง ลอดอุโมงค์ใต ้

เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสงู �,��� เมตร) ระยะทาง �.� กโิลเมตร สูด่่านสดุทา้ยของเสน้ทาง  เจ

แปน แอลป์แสนคลาสสคิ ณ สถานีโอกิซาว่า (OGIZAWA STATION) ซึ�งทุกยานพาหนะตั �งแต่

สถานีเริ�มตน้จนถงึสถานีสดุทา้ยปลายทางลว้นที�ท่านใชเ้ป็นยานพาหนะทั �งหมดนั �นใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ซึ�งปราศจากมลภาวะ  
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สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พัก ทะเลสาบยามานากะ ณ SUN PLAZA LAKE 

YAMANAKA HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�าในห้องอาหารของรีสอรท์ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์  

พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซ็น นํ�าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พภิพเพื�อผ่อนคลายความเมื�อยล้า

เลอืดลมเดนิดเีสรมิสขุภาพใหก้ระปรี�กระเปร่าผวิพรรณสดใสมนํี�ามนีวลช่วยระบบการเผาผลาญของ

ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที�ความอศัจรรย์แห่งการอาบนํ�าแร่แบบญี�ปุ่ นนี�เองทําให้มผีู้กล่าวว่า => 

หากมาที�ญี�ปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบนํ�าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญี�ปุ่ น ! 

(ชื �อโรงแรมที �ท่านพกั ทางบริษทัจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 – 7 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู่ โตเกียว ศูนย์กลางที�สองแห่งนคร ...เดินทางสู่ วดัอาซากสุะ นมสัการเจ้าแม่

กวนอมิอนัศกัดิ �สทิธิ �ที�มคีวามสงูเพยีง 5.5 เซ็นตเิมตร ซึ�งประดษิฐานในวหิารหลวงของวดัและเป็นที�

เคารพสกัการะของชาวญี�ปุ่น  รวมถงึนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนประเทศญี�ปุ่น วดัอาซากุสะเป็นวัด

เก่าแก่ของมหานครโตเกยีว ทางดา้นหน้าประตูคามนิารมิง  มโีคมไฟยกัษ์สแีดงที�มขีนาดใหญ่ที�สุด

ในโลก มคีวามสูงถงึ 4.5 เมตร มนํี�าหนักถึง 130 กโิลกรมั ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที�ระลึก

และถดัจากโคมไฟยกัษ์ ท่านจะได้เลอืกซื�อของที�ระลกึ อาทเิช่น แมวกวกัแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อย

ใหญ่ พวงกุญแจหรอืเดนิชมิขนมอร่อย ๆ ขึ�นชื�อของยา่นนี� เช่นขนมอบรปูทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอด

รอ้น ๆ เซมเบก้รุ๊บกรอบหลากหลายรสชาตเิป็นตน้ ทางทศิตะวนัออกของวดัคอื แมนํ่�าซูมดิะงาวะ 

ไหลลงอ่าวโตเกยีวและใกล้ๆ  กนัจะม ีสวนสาธารณะซูมดิะโคเอน็ ซึ�งเปิดโล่งสูแ่มนํ่�าดว้ยบรรยากาศ

สวยงามน่าเดนิเล่น 

***อาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

จากนั �นนําท่าน ช้อปปิ� งชินจูก ุตื�นตาตื�นใจกบับรรยากาศเมอืงหลวง ณ กรุงโตเกยีวที�คราครํ�าดว้ย

ผูค้นมากมาย และเทคโนโลยทีนัสมยัตลอดสองขา้งทาง นําท่านสมัผสับรรยากาศย่านชอ้ปปิ� งชื�อดงั

ของญี�ปุ่ น ที�ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายสนิคา้ที�ถูกตาถูกใจถูกเงนิในกระเป๋า ชนิจูกุ ย่านช้

อปปิ� งที�มคีวามเจรญิอนัดบัหนึ�งของโตเกยีวปัจจุบนัถูกขนานนามว่า ศนูยก์ลางที�สองแห่งนคร ศูนย์

รวมรา้นคา้จดัแต่งอยา่งหรหูราน่ารกัหลาก สไตล์ รวมไปถงึรา้นสนิคา้ชื�อดงัเป็นที�นิยมทั �งชาวญี�ปุ่น 

และนักท่องเที�ยวที�มาเยอืนร้าน ��� เยนเท่ากันหมด (ยงัไม่รวมภาษี �%) มทีั �งเครื�องสําอางค ์

DAY 5 ทะเลสาบยามานากะ – วดัอาซากสุะ – ช้อปปิ� งย่านชินจกุ ุ– สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
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กิ�ฟช๊อป ขนม และสนิคา้อื�นๆ  อกีมากมายที�ท่านสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากกลบับา้นไดใ้นราคา

สบาย กระเป๋า อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายเลอืกซื�อสนิคา้ถกูใจ อาท ิสนิคา้แบรนดเ์นมดงั 

อุปกรณ์อเีลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดจิติอล หรอืสนิคา้เอาใจคุณผูห้ญงิ เสื�อผา้แฟชั �นวยัรุ่น กระเป๋า 

รองเท้า เครื�องสําอางค์ยี�ห้อดังของญี�ปุ่ นไม่ว่าจะเป็น KOSE ,  SHISEDO KANEBO, SK–II ใน

ราคาถกูกว่าเมอืงไทย 

***อาหารคํ�าอิสระตามอธัยาศยัเพื�อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 

สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพื�อ

กลบักรงุเทพฯ 

20.15 ออกเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เที�ยวบินที� XJ 607 

01.25  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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

กาํหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม ���� 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ 

น้อยกว่า � ปี 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

�� – �� เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 

�� – �� เม.ย. 42,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 

� – �� พ.ค. 41,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 

�� – �� พ.ค. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 

�� – �� พ.ค. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 

�� พ.ค. – � มิ.ย. 39,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** �,��� บาท 9,500 บาท 
 

หมายเหต ุ :  การเดนิทางแตล่ะครั �งตอ้งม ีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 30 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว            

บรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการเลื�อนการเดนิทางหรอืเปลี�ยนแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเปลี�ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจง้ล่วงหน้า ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัอตัราแลกเปลี�ยนของเงินสกลุเยน 
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อตัราค่าบริการรวม 

 คา่ตั �วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลบั ชั �นประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ที�ระบุในรายการ  

 อาหารบนเครื�องทั �งขาไปและขากลบั 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าทั �งขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดที �นั �ง, ซื�อนํ� าหนักกระเป๋าเพิ �ม, ซื�ออาหารเพิ �มหรือบริการต่างๆ

เพิ �มเติม กรณุาติดต่อพนักงานขายที �ดแูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที�พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที�ต่าง ๆ ตามที�ระบุในรายการ 

(ห้องทริปเปิ� ลโรงแรมที �ญี �ปุ่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดี �ยว + หนึ�งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี

ห้องทริปเปิ� ลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิ�ในการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึ�งทวิน ห้องสองเตียงเดี �ยว 

+ หนึ�งซิงเกิ� ล ห้องหนึ�งเตียงเดี �ยว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ �มเติม) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง คุม้ครองทา่นละ 1 ลา้นบาท กรณีรกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  

(ตามเงื �อนไขกรมธรรมเ์ป็นผู้กาํหนด) ** ไม่รวมประกนัสุขภาพ ** 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั  อาทเิชน่ คา่โทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื�องดื�มนอกเหนือจากในรายการ 

 คา่นํ�าหนกักระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากสายการบนิกาํหนด 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม �%  และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �%  (กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รปูแบบ) 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั �วคราวเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบัผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 คา่สนินํ�าใจสาํหรบัมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   

 

เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

 กรณุาสาํรองที�นั �งโดยการชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนั หลงัจากสาํรองที�นั �ง 

o เดอืน เมษายน มดัจาํท่านละ 20,000 บาท 

o เดอืน พฤษภาคม มดัจาํท่านละ 15,000 บาท 

 กรณุาชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืทั �งหมดกอ่นการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ 

 

เงื�อนไขการยกเลิก 

 กรณียกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ในการคนืคา่มดัจาํ 
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 กรณีการเดินทางที�บริษัทฯต้องทําการวางการนัตีค่ามัดจําหรือซื�อขาดแบบมีเงื�อนไข และหรือ

เที� ยวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั �งหมด   

 

หมายเหต ุ

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมลูทั �งหมดก่อนการจอง  

เพื �อความถกูต้องและความเข้าใจที �ตรงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันั�นหากท่านชาํระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรือค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื �อนไขของบริษทัฯ

เป็นที �เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื �อทราบอีกครั �ง *** 

 กรณีเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนั �น ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล

ซึ�งอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไมค่นืเงนิทั �งหมด 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิช่น การยกเลกิไฟท์

หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญูหายตามสถานที�

ต่าง ๆ ที�เหนืออาํนาจการควบคมุของบรษิทัฯ 

 ในกรณีที �ลูกค้าต้องออกตั �วโดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที �ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั �ง 

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆทั �งสิ� น 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ �ที�จะเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที�มีการขึ�นลงของ

เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึ�นคา่นํ�ามนัของสายการบนิ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกดิจราจรตดิขดั

หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึ�นอยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทั �งนี�จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น

สาํคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 

 การบริการของรถบสันําเที �ยวตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถที �ประเทศญี �ปุ่ น สามารถให้บริการ

วนัละ 10 – 12 ชั �วโมงเท่านั�น อาทิเช่น เริ �มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 

การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิ �มเวลาการใช้รถบสัได้ ทั �งนี� มคัคเุทศก์และพนักงานขบัรถจะเป็นผู้บริหาร

เวลาตามความเหมาะสม ขึ�นอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนั�นๆเป็นหลกั  

 รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีครั �งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที�พกัใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรบัเปลี�ยนตามที�ระบุในโปรแกรม 

 การจดัการเรื�องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปที�เขา้พกั  โดยมหีอ้งพกัสําหรบัผูสู้บ

บุหรี� / ปลอดบุหรี�ได้ โดยอาจจะขอเปลี�ยนห้องไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พกั ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไมส่ามารถรบัประกนัได ้
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 กรณีผูเ้ดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใช้ววิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั �น บรษิทัฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �เมื�อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแลว้ หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะถอืว่าท่านสละสทิธิ � ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิคนื ไมว่่ากรณีใด ๆ ทั �งสิ�น 

 

****รายละเอียดเกี�ยวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย**** 

(เอกสารที�ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเขา้ประเทศญี�ปุ่ นให้กบัคนไทย ผูท้ี�ประสงค์จะพาํนักระยะสั �นในประเทศญี�ปุ่ นไมเ่กนิ 

�� วนั ไมว่่าจะด้วยวตัถุประสงค์เพื�อการท่องเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในขั �นตอนการตรวจคน

เขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศญี�ปุ่ น ดงัตอ่ไปนี� 

1. สิ�งยนืยนัว่าทา่นสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�อาจเกดิขึ�นในระหว่างที�พาํนกัในประเทศญี�ปุ่ นได้ เชน่ เงนิสด 

หรอืบตัรเครตดิ 

คณุสมบติัการเข้าประเทศญี�ปุ่ น (สาํหรบักรณีการเข้าประเทศญี�ปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ � เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางที�ไม่มตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  

2. กจิกรรมใดๆที�จะกระทาํในประเทศญี�ปุ่นจะตอ้งไม่เป็นสิ�งที�ขดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพาํนกัระยะสั �น 

3. ในขั �นตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานกัไม่เกนิ �� วนั 

4. เป็นผูท้ี�ไม่มปีระวตักิารถูกส่งตวักลบัจากประเทศญี�ปุ่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิี�จะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ  

 


