TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D4N. (JAPAN ALPS)

เทีย่ วสุดคุ้มเจาะลึกสถานทีท่ ่ องเทีย่ วแบบเต็มอิ่ม

• หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ
เมนูขนึ ้ ชื่อของทาคายาม่ า
• ลิม้ รส ชาบูชาบู
สไตล์ ญ่ ีปุ่น

ตืน่ ตาตืน่ ใจกับกาแพงหิมะอันงดงามกับเส้ นทางอัลไพน์
เทีย่ วเมืองเก่ านารา เกียวโต ทาคายาม่ า ชมหมู่บ้านมรดกโลก
ช้ อปปิ้ งจุใจย่ านชินไซบาชิ อาบน้าแร่ แช่ ออนเซ็นสไตล์ ญ่ปี ุ่ น

24 – 29 เม.ย , 17 - 22 พ.ค. 2562

ราคาเริม่ ต้น 47,900.-

XJ 606 DMK – NRT 11.05 – 17.25
XJ 611 KIX – DMK 23.55 – 03.50

รายการ

อาหาร
B L
D

1

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ-โตเกียว

-

2

โตเกียว – คาวาโกเอะ – คารุยซาว่า เอ้าท์เลท –ปราสาทมัตสึโมโต้
(ด้านนอก) - นากาโน่

3

นากาโน่ - เจแปน แอลป์ (โอกิ ซาว่า-ทาเทยาม่า) – โทยาม่า

วันที่

4
5
6

โทยาม่า – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิ นยะ (ด้านนอก)
ซันมาชิ ซูจิ – นาโงย่า
นาโงย่า – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ –ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ สนามบินคันไซ
กรุงเทพฯ
ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ

-

โรงแรม
ATAGOYAMA TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า
AMBIENT AZUMINO HOTEL
หรือเทียบเท่า
COMFORT TOYAMA HOTEL
หรือเทียบเท่า
NAGOYA SUNROUTE PLAZA
HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY 1
08.00

11.05
17.25

DAY 2
เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ – สนามบิ นนาริ ตะ-โตเกียว
คณะพร้ อ มกัน ที่ส นามบิน ดอนเมือ ง อาคารผู้โ ดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู ท างเข้ า ที่ 1 – 3
เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
** สายการบิ น AIR ASIA X ท าการบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น AIRBUS A330-300 ที่ นั ง่ แบบ 3-3-3
(377ที่นัง่ ) น้ าหนักกระเป๋าเดิ นทางทัง้ ขาไปและขากลับอย่างละ 20 กก. บริ การเสิ รฟ์ อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องดื่มทัง้ ขาไปและขากลับ **
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 606
ถึง สนามบิ นนาริ ตะ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่
เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธกี ารทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ท่ี พ ัก โตเกี ย ว ณ ATAGOYAMA TOKYU REI
HOTEL หรือเทียบเท่า
โตเกียว – คาวาโกเอะ – คารุยซาว่า เอ้าท์เลท –ปราสาทมัตสึโมโต้(ด้านนอก) - นากาโน่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสัมผัสมนต์เ สน่ ห์ของถนนโบราณ คาวาโกเอะ (Kawakoe) ถนนสายเก่าแก่ท่ีถ่ายทอด
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของญี่ป่ นุ ได้เป็ นอย่างดี จนได้ชอ่ื ว่าเป็ น โคเอโดะ สัญลักษณ์ของทีน่ ่ีคอื หอระฆัง
Toki no kane หอระฆังที่ได้รบั เลือกให้เป็ นเขตอาคารโบราณสถานที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์ รวมไปถึง
แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยม ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ” (Kawagoe Hikawa Shrine) เป็ นทีส่ ถิตย์ของ
เทพเจ้าทีใ่ ห้พรด้านความรัก และถนนคะชิยะ โยโคโช (Kashiya Yokocho) เต็มไปด้วยร้านลูกกวาด
และขนมน่าอร่อยมากมายเรียงรายไปตามถนน ทาให้ทแ่ี ห่งนี้อบอวลไปด้วยกลิน่ อายอดีตเมื่อ 400
ปี ก่อน หากท่านกาลังมองหาความเป็ นญี่ปนุ่ แท้ๆ ทีน่ ่เี ป็ นอีกทีห่ นึ่งในญี่ปนุ่ ทีไ่ ม่ควรพลาด!
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ คารุยซาว่า เอาท์เลท ศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัย และแหล่งรวมพลของแบรนด์เนม
ชือ่ ดังจากทัวโลก
่
ทัง้ แฟชันน
่ าสมัยของทุกเพศ ทุกวัย จากทัวทุ
่ กค่ายที่พร้อมใจกันมาลดราคากัน
อย่างสุดๆ อาทิเช่น COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยัง
มีสนิ ค้าแบรนแนมต่างๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทนี้มอี กี ชือ่ หนึ่งว่า ปราสาทอีกา เนื่องจากผนังปราสาท
มีสดี า และปี กด้านต่างๆของปราสาทแผ่กางออกเหมือนปี กนก เป็ นตัวอย่างหนึ่งของปราสาททีส่ ร้าง
บนพืน้ ที่ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรือกลางแม่น้ า ปั จจุบนั ปราสาทมัตสึโมโตะได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นสมบัติ
ประจาชาติญ่ปี ่ นุ ( ถ่ายรูปคู่กบั ตัวปราสาทด้านนอก )

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ

คา่

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั นากาโน่ ณ AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือ
เทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรีก่ ระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ าแร่แบบญี่ปนุ่ นี่เองทาให้มผี ู้กล่าวว่า =>
หากมาที่ญี่ปนแล้
ุ่
วไม่ได้ลงอาบน้าแร่กเ็ หมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปนุ่ !

DAY 3

นากาโน่ - เจแปน แอลป์ (โอกิ ซาว่า-ทาเทยาม่า) – โทยาม่า

เช้า

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์
การเดิน ทางแบบธรรมชาติก ับ พาหนะทัน สมัย ที่ข บั เคลื่อ นด้ว ยพลัง งานสะอาดที่เ ป็ น มิต รกับ
สิ่ง แวดล้อม น าท่ าน สู่ สถานี โอกิ ซาว่า นั ง่ กระเช้ า ไฟฟ้ า (CABLE CAR) ที่ สถานี บิโ จไดระ
(BIJODAIRA STATION) ไต่ขนบั
ั ้ นไดขึน้ สู่ทร่ี าบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ
7 นาที) ต่อด้วยนาท่านนัง่ รถโค้ชที่จะนาท่านสู่ เส้นทางธรรมชาติสุดแสนคลาสสิค สัมผัสความ
สวยงามตลอดเส้นทางทีจ่ ะได้ชมทัศนียภาพเกินบรรยายไม่วา่ จะเป็ นป่ าสนอายุกว่า 1,000 ปี พร้อม
ชมเสน่ ห์แห่ ง ทุ่งราบมิ ดางะฮาระและน้ าตกโชเมียว บริเวณนี้ท่านจะได้พบกับความสวยงาม
แปลกตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสความสวยงามของธรรมชาติด้วยการ
ลัดเลาะซอก กาแพงหิ มะ (SNOW WALL) สูงกว่า 15-20 เมตร ซึ่งขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละ
ปี นับเป็ นธรรมชาติสุดแสนมหัศจรรย์อย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงั เป็ นจุดชมวิวสู งทีส่ ุดของเส้นทาง
ทาเทยาม่า บริเวณยอดเขาอิสระให้ท่านดื่มด่ ากับทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทาง
ประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) มุ่งหน้าสู่ สถานี มูโระโด (MURODO STATION)
ถ้ามีเวลาอิสระให้ท่านเลือกชมหรือซื้อหาสินค้าทีร่ ะลึกเป็ นของฝากของขวัญตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันภายในบริ เวณอุทยานฯ
จากนัน้ เดินทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้นาท่าน นัง่ รถไฟฟ้ าโดยสาร
ชนิ ดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ น
อันดับที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่
บริเวณ ที่ราบไดคันโป (DAIKANBO) สู่อกี ฝั ง่ หนึ่งของเทือกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่ าบสูงบนไหล่
เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกได้อย่างตื่นตาสัมผัสสุดยอดความตื่นเต้นอันแสน
ประทับใจ จากนัน้ พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (ROPEWAY) ข้ามหุบเหวลึก โดยที่ไม่มเี สาค้ายันคัน้
กลางสายสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง เป็ นระยะทางกว่า 1,700 เมตร สมกับสมญานาม
ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทัศ นียภาพสวยงามใน

เที่ยง

ทัวร์ ญี่ปนุ่ (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ

คา่

DAY 4
เช้า

เที่ยง

มุมมองกว้างขว้างแบบไม่มสี งิ่ ใดมาบดบังสายตาท่าน พร้อมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ
เดินทางต่อโดย นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า (CABLE CAR) ลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาทาเทยาม่า ไต่ขนั ้ บันได
ลงอีกครัง้ เพื่อลดระดับความสูงลงสู่ สถานี คุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้
อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณ สันเขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM) ด้วยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขือ่ น
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของญี่ป่ นุ ถ้าอากาศดีท่านอาจเห็นสายรุง้ พาดผ่าน เขือ่ นแห่งนี้มคี วามสูง 186 เมตร และ
ความกว้าง 492 เมตร ตัง้ อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 1,454 เมตร ใช้เวลาก่อสร้างตัง้ แต่เริม่ บุกเบิกจน
เสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกักเก็บน้ ากว่า 2,000,000 ลูกบาศก์
เมตร ชมทัศนียภาพโดยรอบความมโหฬารของตัวเขือ่ นและเทือกเขาแอล์ป ในฤดูรอ้ น ท่านอาจได้
เห็นพลังความแรงของน้ าทีป่ ล่อยออกจากแอ่งน้ าเสียงดังสนัน่ สายน้ าสีเขียวมรกตในเขือ่ นผสานกัน
อย่างลงตัว นาท่านนัง่ รถไฟฟ้ าโดยสารชนิ ดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อีกครัง้ ลอดอุโมงค์ใต้
เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง เจ
แปน แอลป์ แสนคลาสสิค ณ สถานี ทาเทยาม่า (TATEYAMA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้ แต่
สถานีเริม่ ต้นจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนทีท่ ่านใช้เป็ นยานพาหนะทัง้ หมดนัน้ ใช้พลังงานไฟฟ้ า
ซึ่งปราศจากมลภาวะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โทยาม่า ณ COMFORT TOYAMA HOTEL หรือ
เทียบเท่า

โทยาม่า – หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจิ นยะ – ซันมาชิ ซูจิ – นาโงย่า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ ซึ่งได้รบั การยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บา้ นสไตล์กสั โซ–สึคุริ เป็ นสไตล์ญ่ปี นุ่
แบบดัง้ เดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บา้ น
สไตล์น้วี า่ กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสอง
มือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้าง
ของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตวั เดียว แต่ยงั คงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่าง
หนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็ นอย่างดี อัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่ง คงสภาพ
ธรรมชาติไว้ได้เป็ นอย่างดี และได้รบั การอนุ รกั ษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
แผนผังเดียวกับ เกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จดั แต่งน่ า รัก เนื่ องจากเป็ นเมืองที่มีป่ าไม้อุด ม
สมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็ น ช่างไม้ฝีมอื ดีมชี อ่ื เสียงที่สุด เดิน
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คา่

DAY 5
เช้า

ท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็ นทัง้ สถานทีท่ างาน
และทีอ่ ยู่อาศัยของ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็ นเวลากว่า 176 ปี เป็ นสิง่ ปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานา
โมริหลังสุดท้ายทีส่ มบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมบริ เวณด้านใน
จวนผูว้ ่าทาคายาม่า)
จากนัน้ เชิญท่านสัมผัสความเป็ นอยู่ท่ยี งั คงรักษาสภาพ แวดล้อมและการดาเนินชีวติ แบบดัง้ เดิมที่
ท่านจะประทับใจแน่ นอน ณ ซันมาชิ ซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพืน้ เมืองทีร่ ะลึกมากมาย อิสระให้
ท่านเก็บเกีย่ วบรรยากาศแสนคลาสสิค ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง นาโงย่า ทีเ่ ก่าแก่ของญี่ปนุ่ ปั จจุบนั เป็ นเมืองเอกของจังหวัดไอ
จิ มีขนาดใหญ่อนั ดับ 4 ของประเทศญี่ปนุ่ มีลกั ษณะรูปร่างผังเมืองคล้ายปู บรรยากาศเหมือนเมือง
เล็กทีม่ ขี นาดใหญ่ดว้ ยกลิน่ ไอแห่งความเป็ นเมืองสงบอบอุ่นอันแสนโรแมนติคอบอวลด้วยมนต์เสน่ห์
ทีแ่ ฝงตัวไว้ในทุกอณูของเมือง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เ วลา น าท่ า นเดิน ทางเข้า สู่ท่ีพ ัก นาโงย่า ณ NAGOYA SUNROUTE PLAZA
HOTEL หรือเทียบเท่า
นาโงย่า – วัดโทไดจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อิ นาริ –ช้อปปิ้ งชิ นไซบาชิ - สนามบิ นคันไซ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.710 ก่อนหน้ านี้
ญี่ป่ ุนยังไม่ มีเมือ งหลวงเป็ นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัท ธิชนิ โตจะย้ายเมือ งหลวงทุก ครัง้ ที่
จักรพรรดิส้นิ พระชนม์ กระทังญี
่ ่ปนุ่ ได้รบั ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจีนมาเป็ นศาสนาประจา
ชาติ จึงได้สร้างเมืองหลวงขึน้ ทีน่ ารา เมื่อสามารถกลมกลื่นกับลัทธิชนิ โตซึ่งเป็ นความเชือ่ แบบเก่าได้
ดีและแผ่กระจายไปทัวประเทศต่
่
อมาเมื่อศาสนาพุทธเริม่ มีอทิ ธิพลด้านการเมือง การปกครองเพิม่ ขึน้
เรื่อยๆ พระจักรพรรดิคมั มูจงึ ทรงย้ายเมืองหลวงไปทีเ่ กียวโต ดังนัน้ นารา จึงเป็ นเมืองหลวงอยู่เพียง
75 ปี เท่านัน้ แต่ชว่ ง เวลาสัน้ ๆ นี้ ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชือ่ และระบบการปกครองกลับหยังรากลึ
่
ก
เป็ นรากฐานสาคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนกระทังปั
่ จจุบนั แต่เมื่อนาราหมดความสาคัญทาง
การเมือง กลับเป็ นผลดีชว่ ยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบตั ทิ งั ้ สงครามกลางเมืองและสงครามโลก ทา
ให้เมืองนี้รกั ษาวัฒนธรรม ประเพณีและสถาปั ตยกรรมได้สมบูรณ์เท่าทีค่ วร เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยงั มี
แหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง...วัดโทไดจิ เป็ น 1 ใน 8 มรดกโลกและเป็ นวัดทีส่ าคัญทีส่ ุดของเมืองนารา
ทางเข้าวัดมีซุ้มประตูใหญ่มเี สาถึง18ต้น รองรับหลังคาเป็ นสถาปั ตยกรรมชิน้ งาม สมัยคามาคูระ วัดนี้
สร้างขึน้ เมื่อ ปี ค.ศ. 743 เข้านมัสการขอพรพระพุทธรูปสาริดองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วย
สาริดสูง 16.2 เมตรและหนัก 500 ตัน เป็ น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทส่ี ุดในโลก
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เที่ยง

23.55
03.50

ประดิษฐานในไดบุตสึเต็ง หรือที่เรียกกันว่า วิ หารหลวงพ่อโต หลังเดิมถูกไฟไหม้ และ สร้างขึน้ ใหม่
ถึง 2 ครัง้ วิหารปั จจุบนั มีขนาดเพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิมแต่กย็ งั ได้ช่อื ว่าเป็ น วิ หารไม้ใหญ่ที่สุด
ในโลก ด้านกว้าง 57เมตร ความลึก 51เมตร ความสูง 49เมตร จุดเด่นนัน้ อยู่ทก่ี ารใช้ซุงขนาดใหญ่
รวมกันเป็ นเสาค้า ด้านหลังของวัดปลูกต้น เมเปิ้ ล เป็ นจานวนมาก บริเวณสวนของวัดจะได้
เพลิดเพลินกับ กวางแสนเชื่อง จานวนมากกว่า 4,000 ตัวอาศัยอยู่บริเวณสวนของวัดนี้เชือ่ ว่า กวาง
เหล่านี้เป็ นบริวารขององค์เทพเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชม ฟูชิมิ อิ นาริ ชายส์ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้ งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการ
เก็บเกีย่ ว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รบั การนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็ นศาลเจ้าทีม่ ชี ่อื เสียง
และได้รบั ความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทัวญี
่ ่ปุ่น สร้างขึ้นจากความ
ร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็ นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการ
เก็บเกีย่ ว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปนุ่ โบราณ จานวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู
ตัง้ เรียงรายกันจนกลายเป็ น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร ด้วยเงินบริจาค
ของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจทีป่ ระสบความสาเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เรา
ท่านคุน้ ตาด้วย เสา ไม้สแี ดง ในฉากภาพยนตร์ดงั เกอิชา ระหว่างทางมีรา้ นขาย อุดง้ จิง้ จอก หรือ
คิสเึ นะ อุดง้ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ทจ่ี ะแวะลองลิม้ รส
นาท่านสู่ ย่านชิ นไซบาชิ ย่านช้อปปิ้ งชื่อดังของโอซาก้า ภายในย่านนี้ท่านจะพบกับร้านค้าเก่าแก่
ปะปนกันไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ สาหรับเด็ก
และผู้ใ หญ่ ซึ่ ง ย่ า นนี้ ถือ ว่า เป็ น ย่ า นแสงสีแ ละบัน เทิง ชัน้ น าแห่ ง หนึ่ ง ของโอซาก้ า อีก ทัง้ ยัง มี
ร้านอาหารทะเลขึน้ ชือ่ มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกร้านค้าจะประดับประดาร้านของ
ตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทาให้เป็ นรูปปู กุง้ และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกันเป็ นทีร่ ะลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่รา้ นของตนให้ได้
มากทีส่ ุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตึกรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลโิ กะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปนุ่ นันเอง
่
อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา
ชนิด อาทิ เครื่องสาอางค์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องไฟฟ้ า ฯลฯ ตามอัธยาศ้ย
***อาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดิ นทางสู่สนามบิ นเพื่อ
กลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิ นแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิ นที่ XJ 611
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
**********************************************************
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กาหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2562
ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

ราคาเด็ก

วันเดินทาง

2 – 3 ท่าน

2 – 12 ปี

น้ อยกว่า 2 ปี

24 – 29 เม.ย.62
17 – 22 พ.ค.62

48,900 บาท
46,900 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก**
** ไม่มีราคาเด็ก**

6,000 บาท
6,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม
10,500 บาท
10,500 บาท

หมายเหตุ : การเดินทางแต่ละครัง้ ต้องมี ผูใ้ หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลีย่ นแปลงราคา
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้องแจ้งล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิ น และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงิ นสกุลเยน
อัตราค่าบริ การรวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ทีร่ ะบุในรายการ
 อาหารบนเครื่องทัง้ ขาไปและขากลับ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าทัง้ ขาไปและกลับ ขาละ 20 กิโลกรัม
*** กรณี มีความประสงค์ต้องการอัพเกรดทีน่ ัง่ , ซื้อน้ าหนักกระเป๋าเพิ ม่ , ซื้ออาหารเพิ ม่ หรือบริ การต่างๆ
เพิ ม่ เติ ม กรุณาติ ดต่อพนักงานขายทีด่ แู ลท่านโดยตรง ***
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
(ห้ องทริ ปเปิ้ ลโรงแรมทีญ
่ ี ป่ ุ่ นส่ วนใหญ่ จะเป็ นสองเตี ยงเดี ย่ ว + หนึ ่งเตี ยงเสริ ม** กรณี โรงแรมไม่มี
ห้องทริ ปเปิ้ ลให้บริ การ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการจัดห้องพักให้ท่านเป็ น หนึ ง่ ทวิ น ห้องสองเตียงเดีย่ ว
+ หนึ ง่ ซิ งเกิ้ ล ห้องหนึ ง่ เตียงเดีย่ ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ ม่ เติ ม)
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
(ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์เป็ นผูก้ าหนด) ** ไม่รวมประกันสุขภาพ **
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าชัวคราวเข้
่
าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดิ นทางไทย)
 ค่าสินน้ าใจสาหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 3,000 เยน/คน/ทริป
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เงื่อนไขการสารองที่นัง่
 กรุณาสารองทีน่ งโดยการช
ั่
าระมัดจา ภายใน 3 วัน หลังจากสารองที่นัง่
o มัดจาท่านละ 20,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิ ก
 กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 กรณี การเดิ นทางที่ บ ริ ษัท ฯต้ อ งท าการวางการัน ตี ค่ า มัด จ าหรื อ ซื้ อ ขาดแบบมี เ งื่ อ นไข และหรื อ
เที่ ย วบิ นเหมาล า CHARTER FILGHT หรื อ EXTRA FLIGHT กับ สายการบิ น หรื อ ผ่ า นตั ว แทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจาหรือค่าบริ การทัง้ หมด
หมายเหตุ
*** ขอความกรุณาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้ หมดก่อนการจอง
เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจทีต่ รงกันระหว่างท่านและบริ ษทั ฯ
ดังนัน้ หากท่านชาระเงิ นค่าจองทัวร์และหรือค่าทัวร์แล้ว ทางบริ ษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ ทราบอีกครัง้ ***
 กรณีเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า -ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื เงินทัง้ หมด
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ ่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิเช่น การยกเลิกไฟท์
หรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบตั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่ หนืออานาจการควบคุมของบริษทั ฯ
 ในกรณี ทีล่ ูกค้าต้องออกตั ๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิ ฉะนัน้ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้ น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ่จี ะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้อ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศ และหรือจากการปรับขึน้ ค่าน้ ามันของสายการบิน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสม ในกรณีเกิดจราจรติดขัด
์
หรือเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน โดยขึน้ อยู่ดุลพินิจของมัคคุเทศก์ ทัง้ นี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ และบริษทั ฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 การบริ การของรถบัสนาเทีย่ วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ สามารถให้บริ การ
วันละ 10 – 12 ชัวโมงเท่
่
านัน้ อาทิ เช่น เริ ม่ งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้ องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว)
การให้บริ การในแต่ ละวันมิ อาจเพิ ม่ เวลาการใช้รถบัสได้ ทัง้ นี้ มัคคุเทศก์และพนักงานขับรถจะเป็ นผูบ้ ริ หาร
เวลาตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สภาพการจราจร ณ วันเดิ นทางนัน้ ๆเป็ นหลัก
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 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
 การจัดการเรื่องห้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กบั กรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผูส้ ูบ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ ด้ โดยอาจจะขอเปลีย่ นห้องได้ตามความประสงค์ของผูท้ พ่ี กั ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความพร้อมให้บริการ
ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิ แชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนัน้ บริษทั ฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว หากท่านงดใช้บริการใด และหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปนให้
ุ่ กบั คนไทย****
(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิ จารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ป่ นุ ให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศญี่ปนุ่ ไม่เกิน
15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศญี่ปนุ่ ดังต่อไปนี้
1. สิง่ ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ านักในประเทศญี่ปนุ่ ได้ เช่น เงินสด
หรือบัตรเครติด
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปนุ่ (สาหรับกรณี การเข้าประเทศญี่ปนด้
ุ่ านมาตราการยกเว้นวีซ่า)
1.
2.
3.
4.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางทีไ่ ม่มตี ราประทับอย่างน้อย 3 หน้า
กิจกรรมใดๆทีจ่ ะกระทาในประเทศญีป่ นจะต้
ุ่
องไม่เป็ นสิง่ ทีข่ ดั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตกิ ารพานักระยะสัน้
ในขัน้ ตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 15 วัน
เป็ นผูท้ ไี่ ม่มปี ระวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศญีป่ นุ่ มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายคุณสมบัตทิ จี่ ะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
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