
 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง 5D 3N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

HILIGHT  

 
ชมความสวยงามของก าแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 
เทีย่วชมหมูบ่า้นชริาคาวาโกะสไตลญ์ีปุ่่ นแทด้ ัง่เดมิ 

ขอพรวดัคนิคะคจุ ิเสีย่งเซยีมซ ีณ ศาลเจา้เฮอนั 
ชอ้ปป้ิงจใุจไปกบัยา่นชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ

ชมความงามของสวนเค็นโรคเุอ็นซึง่ไดช้ือ่วา่ตดิ 1 ใน 
3 ของสวนทีน่า่ต ืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุในประเทศญีปุ่่ น 
บรกิารน า้ด ืม่ทุกวนั วนัละ 1 ขวด กบั Wi-Fi on Bus !! 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
          [XJ610 14.10-21.40] 

วนัที ่2 เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิ

ทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-

หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาท

มสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 

วนัที ่3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทา

เทยามา่-ก าแพงหมิะ-เขือ่นคโุรเบะ-เมอืงคานา

ซาวา่-สวนเค็นโรคเุอ็น 

วนัที ่4 เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีง

ชาญีปุ่่ น-วดัคนิคะคจุ-ิเมอืงโอซากา้- 
ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช ิ-สนามบนิคนัไซ 
วนัที ่5 สนามบนิดอนเมอืง 
         [XJ611 23.55-03.50] 

TAKAYAMA 

JAPAN ALPS 

แกม้แดง 

5D 3N 

โดยสายการบนิไทยแอร์

เอเชยี เอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง: พ.ค. - ม.ิย. 62 

ราคาเร ิม่ตน้เพยีง  31,900.- 
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ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง 5D 3N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่16-20 พฤษภาคม 2562 (วนัหยุดชดเชยวนัวสิาขบชูา) 33,900.- 

วนัที ่23 -27 พฤษภาคม 2562 32,900.- 

วนัที ่30 พฤษภาคม - 03 มถินุายน 2562 31,900.- 

 

  

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 

[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ 
HEWITT 

KOSHIEN 

HOTEL 

2 

เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิทีว่า่การอ าเภอ

เกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ- 

เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาทมสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 

 

🍽 🍽 อสิระ 

MATSUMOTO 

HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

3 
เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทาเทยามา่-ก าแพง
หมิะ-เขือ่นคโุรเบะ-เมอืงคานาซาวา่-สวนเค็นโรคเุอ็น 🍽 🍽 อสิระ 

KANAZAWA 

 HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 
เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น- 
วดัคนิคะคจุ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิ

คนัไซ   
🍽 🍽 อสิระ 

  
 

5 
สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] ✈   

 

     
 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิดอนเมอืง)*** 
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ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง 5D 3N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น นัดพบกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 3 ประตู 4 เคานเ์ตอร ์

สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี อ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระ [ส าคญัมาก!!ไม่อนุญาตใหน้ าอาหารสด 

จ าพวก เนือ้สตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญีปุ่่ น หากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น ออกเดนิทางสูป่ระเทศญี่ปุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร ์

เอเชยี เอ็กซ ์เทีย่วบนิที ่XJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] สายการบนิ AIR ASIA 

X ใชเ้ครือ่ง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่งแบบ 3-3-3 (ฟรนี ้าหนักกระเป๋า 20 กก./

ทา่น และหากตอ้งการซือ้น ้าหนักเพิม่ ตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญีปุ่่ น ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 

เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิทีว่า่การอ าเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น

นอก]-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาทมสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 

(B L - ) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงทาคายาม่า น าท่านชม ทาคายามา่ จนิยะ หรอื ทีว่า่การอ าเภอเกา่เมอืงทาคา

ยามา่ [ดา้นนอก] ซ ึง่เป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทีท่ างานและทีอ่ยู่อาศัยของ

ผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุนตระกูลกกุาวา

ในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้น

เกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ทีย่ังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิเที่ยวและชืน่ชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึง่เต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และ

รา้นคา้หลากหลาย  

 

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซูิจ ิซ ึง่เป็นหมู่บา้นเก่าแก่สมัยเอ

โดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างดี อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ

เที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้

หลากหลาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 

 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทีย่ังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ี่ปุ่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยัง

ไดร้ับเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ

บา้นสามารถรองรับหมิะทีต่กหนักในชว่งฤดหูนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสอง

มือพนมของพระเจา้ จึงเรียกหมู่บา้นสไตล์นี้ว่า “กัสโช” และมีผูค้นจากทั่วทุกมุมโลก

หลัง่ไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไม่ต า่กว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว  
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เมื อ ง ม ัต สึ โม โต้  เ ป็ น เมื อ งที่ ให ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ส อ งข อ งจั ง ห วั ด น า ก า โ น่  

ปราสาทมตัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (ไมร่วมคา่เขา้) เป็นปราสาทเกา่แก่ทีเ่ป็น

สมบัตปิระจ าชาตขิองประเทศญี่ปุ่ น มีอายุอานามนานถงึ 400 ปี ถูกสรา้งขึน้มาตัง้แต่สมัย

เอโช (ราว ปี 1504) ปราสาทแห่งนี้ตัง้อยู่ในท าเลทีส่วยงาม มีแม่น ้าลอ้มรอบ และในวันที่

อากาศปลอดโปร่งสามารถมองเห็นววิของเมืองมัตสโึมโตะไดส้วยทีส่ดุและเห็นเทอืกเขา

หมิะอันสวยงาม และยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดมิที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม

ทีส่ดุของประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย ปราสาทแห่งนี้มสีถาปัตยกรรมการสรา้งทีม่หีอคอยและป้อม

ปืนเชือ่มต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก รวมทัง้ภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่

บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิส าหรับโจมตศีตัรู ชอ่งส าหรับธนู และหอสงัเกตการณ์ บนชัน้ 6 

ตัวปราสาทจะออกโทนสเีนน้เขม้ๆมืดๆ แสดงถงึความยิง่ใหญ่และสุขุม จนไดร้ับฉายาว่า

ปราสาทอกีา  

 อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เข ือ่นคโุรเบะ-ก าแพงหมิะ-คานาซาวา่-
สวนเค็นโรคเุอ็น (B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 
 

 
 

 
 

น าสมัผัสใกลช้ดิกบัความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน 

เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของแจแปนแอลป์  

เขือ่นคุโรเบะ ซ ึง่เป็นเขือ่นยักษ์กัน้น ้าทีใ่หญ่มหมึาทีส่ดุของประเทศญี่ปุ่ น จะมสีายรุง้พาด

ผ่านตลอดปี ทีโ่อบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวาม

สงูถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซึง่ใชเ้วลาตัง้แต่เร ิม่บุกเบกิจนเสร็จส ิน้

ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพื่อขา้ม

เขือ่น 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางทีส่องขา้งทางเป็น 

 

ก าแพงหิมะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอีก

ทศันียภาพทีต่ืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้น าท่านน่ังเคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคโุรเบะโกะ ไป

ยังสถานคีุโรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึง่เป็นเคเบิล้คารแ์ห่งเดยีวในญี่ปุ่ น

ทีล่อดภเูขาตัง้แตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทัง้นี้เพือ่หลกีเลีย่งหมิะทีต่กรุนแรงมากในฤดหูนาว  

 

 

 

กระเชา้ไฟฟ้า ทีไ่ม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดคนัโบะ น าท่านเดนิ

ทางผ่านอุโมงคท์ีล่อดใตภู้เขาทาเทยาม่าทีม่คีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอุโมงคท์ีอ่ยู่

สงูทีส่ดุในญีปุ่่ น สูส่ถานมีโูรโดะ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
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ทวัร์ญ่ีปุ่ น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง 5D 3N โดยสายการบนิไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 

บา่ย 

 

ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซึง่สงูเป็นอันดบัสองรองจากภเูขาไฟฟจู ิและ

ยังเป็นหนึง่ในสามภูเขาศักดิส์ทิธิต์ามความเชือ่คนญี่ปุ่ นตัง้แต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บ

ภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึง่ในวันที่ทอ้งฟ้าโปร่ง 

สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ

 

สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ

เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย น าท่านโดยสาร

เคเบิล้คาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานทีาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 

 

เมอืงคานาซาวา่ (Kanazawa) เมอืงบรรยากาศเกา่แกท่ีเ่ต็มไปดว้ยสสีนั และเมอืงแห่ง

หมู่บา้นมรดกโลก  

สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมารก์ทีโ่ดดเดน่มากๆของเมอืงคา

นาซาว่า ตดิ 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตืน่ใจที่สดุของประเทศญี่ปุ่ น โดยชือ่“เค็นโรคุ” 

หมายถงึ สวนทีม่อีงคป์ระกอบทีด่ ี6 อย่างดว้ยกัน คอืพื้นทีท่ีก่วา้งขวาง, บรรยากาศทีเ่งยีบ

สงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งน ้า, และทัศนียภาพลอ้มรอบทีส่วยงาม

ตระการตา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องบ่อน ้า หุบเขาอันสวยงามและบา้นหลงั 

นอ้ยใหญ่ทีใ่ชใ้นการผลติชาทีม่ชีือ่เสยีง 

 

 อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

ค า่ 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4 เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น-วดัคนิคะคจุ-ิเมอืงโอซากา้-

ชอ้ปป้ิงชนิไซบาช-ิสนามบนิโอซากา้ (B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เกยีวโต (Kyoto) เป็นจังหวัดหนึง่ในภมูภิาคคนัไซ ซึง่เคยเป็นเมอืง 

หลวงของประเทศญีปุ่่ นมายาวนานทีส่ดุ คอืตัง้แตปี่ ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี  

ในปัจจุบันยังคงเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัที ่7 ของประเทศญีปุ่่ น เกยีวโตจงึเป็นเมอืง 

ส าคญัทีเ่ต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญีปุ่่ น  

 

ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ชนิโตที่สรา้งข ึน้ในปี ค.ศ. 1985 เนื่องใน

โอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทศิใหก้ับองคจ์ักรพรรดิ ์2 พระองค ์

Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) สว่นค าว่า 

“เฮอัน” ที่เป็นชือ่ของศาลเจา้ มาจากชือ่เก่าของเกียวโต ส ิง่ที่น่าสนใจในศาลเจา้เฮอัน 

ไดแ้ก่ เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ทีส่ดุในญี่ปุ่ น  และยังมตีัวอาคารศาลเจา้ทีจ่ าลองมาจาก

พระราชวังอมิพเีรยีลในสมัยเฮอัน ศาลเจา้แห่งนี้ยังข ึน้ชือ่เรือ่งของเครือ่งรางและการเซยีมซ ี
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หรอืทีรู่จ้กักนัในภาษาญีปุ่่ นว่า “โอมคิจุ“ิ 

 

 

สมัผัสวัฒนธรรมดัง้เดมิของชาวญีปุ่่ น น่ันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญีปุ่่ น (Sado) โดยการ

ชงชาตามแบบญีปุ่่ นนัน้ มขีัน้ตอนมากมาย เร ิม่ตัง้แตก่ารชงชา การรับชา และการดืม่ชา ทุก

ขัน้ตอนนัน้ลว้นมีพธิี รายละเอียดทีบ่รรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี้ ไม่ใชแ่ค่

รับชมอย่างเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานี้อกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร 

 

วดัคนิคะคุจ ิ( Kinkakuji Temple ) หรอืวดัทอง เป็นวัดเกา่แก่ของเมอืงเกยีวโต เป็น

วัดทีเ่ป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุวัดหนึง่ในประเทศญีปุ่่ น สรา้งเมือ่ปี พ.ศ. 1940 ในอดตี พลบัพลาห

ลังนี้เคยถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุที่บวชอยู่ในวัด ซึง่ศาลาสทีองที่

เห็นในปัจจุบันเพิง่ไดร้ับการแปะผนังทองไปเมือ่ปี พ.ศ.2530 ทีผ่่านมา จงึมองเห็นเหลอืงอ

ลา่มสะทอ้นในสระน ้าอย่างสวยงาม  วัดคนิคะคุจ ิประกอบดว้ย วหิารมี 3 ชัน้ โดยชัน้แรกมี

ลักษณะเป็นพระราชวัง ชัน้ที่สองเป็นแบบบา้นซามูไร สว่นชัน้ที่สามเป็นแบบวัดเซน  มี

ต านานเกีย่วกบัการต์นูเรือ่งอกิควิซงั ทีว่ัดนี้ ว่าวัดนี้เคยเป็นทีพ่ านักของโชกุนอาชคิางะ โย

ชมิซิ ึผูท้ีช่อบทายปุจฉา- วสิชันา กบัอกิควิซงัในการต์นูเรือ่งอคิวิซงั เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็

จ าลองเรือ่งราวเหตกุารณข์องศาลาทองในวัดนีใ้หเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกนุ  กอ่นทีจ่ะยก

ใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัดโรกนุนอนจ ิ

 

 

เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทีม่ขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอันดบัสอของ 
ญีปุ่่ น และมขีนาดพืน้ทีใ่หญ่เป็นอันดบัสาม จงึเป็นเมอืงเศษฐกจิทีส่ าคญัทีส่ดุของภมูภิาค 
คนัไซ โอซากา้ถกูเลอืกเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของโชกนุโทคกุาว่า อเิอยาส ึท าใหโ้อ 
ซากา้มคีวามเจรญิเป็นยุคทีเ่ฟ่ืองฟ ูและมแีนวโนม้ทีจ่ะไดเ้ป็นเมอืงหลวงของญีปุ่่ น แต่ 
ภายหลงัทา่นฮเิดโยชเิสยีชวีติลง อ านาจตา่งๆก็ลดลงไปดว้ย ท าใหร้ัฐบาลเลอืกโตเกยีว 
เป็นเมอืงหลวงแทน  
 
ยา่นชนิไซบาช ิ ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาว 
ประมาณ 600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครือ่งส าอางค ์ รา้นรองเทา้
กระเป๋า นาฬิกา รา้นกาแฟ รา้นอาหารรา้นขนม รา้นเสื้อผา้สตรีทแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและ
ตา่งประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีกุอย่างทีต่อ้งการ 
รวมกนัอยู่บรเิวณนี ้
  

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  

 
ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

23.55 น. น าทา่นกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ)  
เทีย่วบนิที ่XJ 611 ++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครือ่ง] ++ 

วนัที ่5 สนามบนิดอนเมอืง 
[XJ611 23.55-03.50] 

03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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โปรแกรม : TAKAYAMA JAPAN ALPS แกม้แดง 5D3N  

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี (XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

16 – 20 พฤษภาคม 2562 33,900.- 33,900.- 33,900.- 32,900.- 24,400.- 7,900.- 

23 – 27 พฤษภาคม 2562 32,900.- 32,900.- 32,900.- 31,900.- 23,400.- 7,900.- 

30 พ.ค. – 03  ม.ิย.2562 31,900.- 31,900.- 31,900.- 30,900.- 22,400.- 7,900.- 

**เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 

ราคาเด็กทารก [อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 7,900 บาท  

ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิการเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วนั ไม่นับวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วนั ไม่นับวนัเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 15,000 บาท  
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4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกว่า 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยุด เชน่ ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่ง

กบัสายการบนิและคา่มัดจ าทีพ่ัก รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัร ์

ท ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบ ุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษัิทท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผ่าน

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

4.6 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เทา่นัน้  

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

** ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทีน่อนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัอาจมกีารจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
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 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี่

ประสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญีปุ่่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ในการขอวซี่าตามทีส่ถานทตูก าหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

 4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ีป่ระสงคจ์ะพ านักระยะสัน้ในประเทศญีปุ่่ นไม่เกนิ 15 วัน ไม่ว่าจะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพือ่เป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญีปุ่่ น 

**เอกสารทีอ่าจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตัว๋เครือ่งบนิและเอกสารเรือ่งทีพ่ักทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลกูทวัร ์แตท่ัง้นี้ข ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญีปุ่่ น** 

1. ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น  

2. สิง่ทีย่นืยันว่าทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีอ่าจเกดิข ึน้ระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิตอ่ไดร้ะหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น (เชน่ คน รูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) 

4. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศญีปุ่่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศญีปุ่่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ีย่ังมอีายุการใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไม่เป็นส ิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพือ่การพ านักระยะสัน้ 

3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านักไม่เกนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ีไ่ม่มปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น หรอืมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไม่เขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิีอ่าจจะถกูปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

 6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 
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