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**ชมหมู่บา้นมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ 
** สัมผสักล่ินอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียงัคงอนุรักษค์วามเป็นอยู ่เม่ือสมยัเอโดะกว่า 300 ปี 
** “ศาลเจ้าฟุชิม ิอนิาริ” ท่ีมีเสาโทริอิสีแดงเรียงกนัอยา่งสวยงาม น่าประทบัใจ 
** ชมความงามกบัเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเท่ียวท่ีถูกขนานนามว่า "หลงัคาแห่งญ่ีปุ่น" 
** ใหท่้านไดผ้อ่นคลาย แช่น า้แร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยกัษ์ อ่ิมไม่อั้น 
** บริการท่านดว้ยน า้ด่ืมทีญ่ีปุ่่ นท่านละ 1ขวด/วนั 

 

ก าหนดการเดนิทาง 25 - 30 พฤษภาคม 2560 
(หากท่านมีจองต๋ัวภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเองรบกวน ขอเทีย่วบินกบัเจ้าหน้าที่ ก่อนจองต๋ัวค่ะ) 

 

วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ- สนามบินฮาเนดะ 
19.30 น. พร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสาย

การบินไทย เจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง 
22.45 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่ นโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 682 
 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง / เวลาทอ้งถ่ินจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง วดัอาซากสุะ+ถ่ายภาพโตเกยีวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค 
   ออนเซ็น+ขาปูยกัษ์ไม่อั้น 
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่ นหลงัจากผา่นขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อย น าทุกท่านนมสัการเจา้แม่

กวนอิมทองค า ณ “วัดอาซากสุะ” วดัที่ไดช่ื้อวา่เป็นวดัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิ และไดรั้บความเคารพนบัถือมากที่สุด
แห่งหน่ึงในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมทองค าที่ศกัด์ิสิทธ์ิ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซ่ึงมกัจะ
มีผูค้นมากราบไหวข้อพรเพือ่ความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกบัภายในวดัยงัเป็นที่ตั้งของโคมไฟยกัษท์ี่
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มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกดว้ยความสูง 4.5 เมตร ซ่ึงแขวนหอ้ยอยู ่ณ ประตูทางเขา้ที่อยูด่า้นหนา้สุดของวดั ที่มีช่ือ
วา่ “ประตูฟ้าค  ารณ” และถนนจากประตูเขา้สู่ตวัวหิารที่ประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมทองค า มีช่ือวา่ “ถนนนากามิ
เซะ” ซ่ึงเป็นที่ตั้งของร้านคา้ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมนานาชนิด ของเล่น รองเทา้ พวง
กุญแจที่ระลึก ฯลฯ ใหทุ้กท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากของที่ระลึก  

 
และน าทุกทา่นเดิน ถ่ายรูปคู่กับ แลนดม์าร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น ้ าสุมิดะ “หอคอยโตเกียวสกาย 
ทรี”(Tokyo Sky tree) หอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก ... เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม 
2555 โดยหอน้ีมีความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถิติความสูงของหอกวางตุง้ ในมณฑลกวา่งโจว ซ่ึงมีความ
สูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ... ทิวทศัน์ของ 
“หอคอยโตเกียวสกายทรี”ที่บรรจุเทคโนโลยแีนวหนา้สุดสามารถมองเห็นไดจ้ากละแวกวดัอาซะกุซ่าที่เตม็ไป
ดว้ยกล่ินอายแบบเมืองเก่าของเอะโดะ น าท่านสู่ “ย่านชินจูก”ุ ยา่นแห่งความเจริญอนัดบัหน่ึงของกรุงโตเกียว 
ท่านจะไดพ้บกบัหา้งสรรพสินคา้ และร้านขายของเป็นพนัๆ ร้าน ซ่ึงจะมีผูค้นนบัหม่ืนเดินกนัขวกัไขว ่ถือเป็น
จุดนดัพบยอดนิยมอีกดว้ย เชิญท่านเลือกชมสินคา้มากมาย อาทิ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, กลอ้งถ่ายรูป, นาฬิกา, เส้ือผา้, 
รองเทา้แฟชัน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นตน้ อิสระใหท้่านไดเ้พลินเพลินกบัการ “เลือกชมและซ้ือ” สินคา้ตาม
อธัยาศยั  
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
จากนั้นน าท่านขึ้นสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่หนือเกาะญี่ปุ่ นดว้ยความสูง 3,776 เมตรจากระดบัน ้ าทะเล 
น าท่านขึ้นชมความงามกนัแบบใกลชิ้ดยงับริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนุญาต
ใหข้ึ้นไดใ้นวนันั้นๆ) เพือ่ชมทศันียภาพโดยรอบของภูเขาไฟจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน ้ าที่
เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใชเ้วลาอนัยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยงับ่อน ้ า
แต่ละบ่อ ดงันั้นน ้ าทีอ่ยูใ่นบ่อ จะเป็นน ้ าที่ใสสะอาด และสดช่ืนมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งน้ียงัไดถู้กเลือกให้
เป็น 1 ใน 100 อนัดบั แหล่งน ้ าจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่ นอีกดว้ย  
 พกัที่ IKENOTAIRA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พเิศษ ใหท้่านไดท้านขาปูยกัษ ์อนัขึ้นช่ือของญี่ปุ่ น แบบ
ไม่อั้น  
พเิศษ! ณ โรงแรมที่พกัแห่งน้ี ท่านจะไดส้มัผสักบัการอาบน ้ าแร่  
หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ออนเซ็น เพือ่ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ การอาบน ้ าแร่ จะท าให ้เลือดลมดี,  

อาซากุสะ วดัใหญ่ ในโตเกียว  น าท่านเที่ยว ชมโคมไฟ ใหญ่หนกัหนา 

นากามิเสะ มีของขาย ละลานตา  คนต่างพา ชอบใจ ไดล้องเดิน 

ซาลาเปา ทอดกรอบ ของขึ้นช่ือ  อีกอยา่งคือ เคร่ืองราง คอยรักษา 
แลว้อยา่ให ้เสียโอกาส ที่ไดม้า  อยา่ลืมหนา ไหวบู้ชา แม่กวนอิม 
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ผวิพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผอ่นคลายความเม่ือยลา้ และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกดว้ย 

    
 

วนัทีส่าม ท่องเทีย่วเส้นทางเจแปนแอลป์ (ก าแพงหิมะ) - ออิอนพลาซ่า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่จุดเร่ิมตน้ของเสน้ทาง “เจแปน แอลป์” เสน้ทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทบัใจ
ไม่รู้ลืม 
* โองิซาว่า เสน้ทางธรรมชาติ น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าปลอดมลพษิทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาเป็นทางยาวรวมถึง 
6.1 กิโลเมตร  
* เข่ือนคุโรเบะ น าท่านโดยสารรถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดอีกคร้ังเพือ่ลดระดบัลงสู่สนัเขื่อนคุโรเบะ เขื่อน
ขนาดยกัษท์ี่มีความยาวของสนัเขื่อนถึง 800 เมตร ท่านสามารถเดินชมววิที่โอฬารตระการตาของเทือกเขา 
* คุโรเบะไดร่า ที่ราบสูงบนไหล่เขาที่ท่านสามารถชมทศันียภาพของช่องเขาที่เป็นเหวลึก สร้างความต่ืนตาต่ืนใจ
ยิง่แก่นกัท่องเที่ยวทุกคน น าท่านโดยสารกระเชา้ขา้มเหวลึกซ่ึงสลิงของกระเชา้จากตน้ทางถึงปลายทาง ไม่มีเสา
ค ้าสลิงคัน่กลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉ้ายาวา่กระเชา้พาโนราม่า 
 รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารญีปุ่่ นแบบเซ็ตเบ็นโตะ (เซ็ตกล่อง) 

   
* ไดคมัโป น าท่านโดยสารรถโคช้ไฟฟ้าไร้มลพษิทะลุอุโมงคใ์ตภู้เขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่
สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคมัโป เพือ่ชมทศันียภาพอีกฟากฝ่ังของภูเขา 
* ดอยมุโรโด น าท่านโดยสารรถโคช้สู่ยอดดอย โดยโชเฟอร์มืออาชีพ ผา่นป่าสนและทุ่งราบที่มีมนตเ์สน่ห์
แตกต่างกนัทุกฤดู เช่น น ้ าตกเมียวโจ เป็นน ้ าตกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่ น ผา่นป่าสนดึกด าบรรพท์ี่มีอายกุวา่ 
1,000 ปี และลดัเลาะไปตามซอกก าแพงหิมะที่สูงกวา่ 20 เมตร (ช่วงกลางเดือนเม.ย.ถึงตน้เดือนพฤษภาคม) ถึง
ยอดดอยมุโรโด คือ จุดชมววิสูงสุดของเสน้ทางน้ีบริเวณยอดเขาท่านสามารถแลเห็นทะเลสาบนอ้ยใหญ่ ทะเล
เมฆที่ตดักบัขอบฟ้าสีสดตลอดทั้งวนัทั้งคืน สร้างความประทบัใจใหแ้ก่ท่านมิรู้ลืม  
แอลป์ 
* น าท่านนัง่รถกระเชา้ไฟฟ้ารูปขั้นบนัไดจากที่ราบสูงบิโจไดร่าเพือ่เปล่ียนรถโคช้สายธรรมชาติ 
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ได ้และชมความแรงของน ้ าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้ าสีเขียวมรกตที่พวยพุง่ส่งเสียงดงัสนัน่สู่เบื้องล่างสู่ทาเทยาม่า 

   
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “อิออนพลาซ่า” ศูนยร์วมแห่งสินคา้ชั้นน านานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กลอ้ง, 

กระเป๋า, รองเทา้, เส้ือผา้ เป็นตน้ และยงัมี “ร้าน 100 เยน” สินคา้ทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่ นแต่ราคาแสนจะ
ถูก เพือ่ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิง และเลือกซ้ือของฝากอยา่งเตม็ที่ 
 รับประทานอาหารกลางค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ APA HOTEL KANAZAWA CHUO หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

    
 

วนัทีส่ี่ ตลาดโอมโิจอจิบิะ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจนิยะ (ด้านนอก) - ย่านซันมาชิซูจ ิ-  
เมืองนาโกย่า - ย่านซาคาเอะ 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นน าท่านสู่ “ตลาดโอมิโจอิจิบะ” คือตลาดช่ือดงักลางใจเมืองคะนะซะวะ เร่ิมเปิดใหบ้ริการเม่ือ 400 ปีก่อน
ในฐานะตลาดเชา้ ในยคุศกัดินา ตลาดแห่งน้ีเคยเป็นแหล่งอาหารส าคญัของแควน้คะกะ และเร่ิมเปิดใหบ้ริการ
แก่คนทัว่ไปในปี 1904 หลงัจากนั้น ตลาดแห่งน้ีไดรั้บความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆจนไดรั้บสมญานามวา่ “ครัวแห่ง
คะนะซะวะ” คราคร ่าไปดว้ยชาวบา้นในทอ้งถ่ินและนกัทอ่งเที่ยวอยูเ่สมอ ภายในตลาดมีร้านคา้ประมาณ 170 
ร้าน จ าหน่ายอาหารทะเล ผกัสด เน้ือสตัว ์กบัแกลม้ ขนม ของใชใ้นชีวติประจ าวนั ดอกไม ้และสินคา้อ่ืนๆอีก
มากมาย ลองไปสมัผสับรรยากาศที่แสนครึกคร้ืนของตลาด พอ่คา้ส่งเสียงเซ็งแซ่อยา่งมีชีวติชีวา นอกจากน้ี 

ท่ีน้ีหนา เรียกหลงัคา แห่งญี่ปุ่ น  อยากชวนคุณ เที่ยวท่องไป ใหไ้ดรู้้ 

ชมทิวทศัน์ ที่งดงาม ตามฤดู  ทอดยาวอยู ่บนเสน้ทาง กลางเมฆา 
เร่ิมตน้ดว้ย นัง่รถราง ไต่ทางชนั    ต่อจากนั้น ขึ้นรถบสั ลดัเลาะเขา 
น ้ าตกสูง สนพนัปี มีใหเ้รา     เห็นก่อนเขา้ สู่ไฮไลท ์ในเสน้ทาง 
 

คือก าแพง หิมะสูง สิบกวา่เมตร    เดินชมเสร็จ บสัไฟฟ้า พาลอดเขา 
เพือ่ไปสู่ อีกไฮไลท ์วดัใจเรา    คือกระเชา้ ขา้มภูเขา ไร้เสากลาง 
ต่อรถราง ลอดอุโมงค ์ลงสนัเขื่อน   แลว้เดินเคล่ือน ไปอีกฝ่ัง ยงัอีกขา้ง 
ขึ้นรถบสั ลอดอุโมงค ์ส่งปลายทาง   ค่อยมานัง่ รถของเรา เขา้โรงแรม 
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ตลาดโอมิโจยงัมีช่ือเสียงเร่ืองร้านอาหาร คุณจะไดพ้บกบัเมนูขา้วหนา้ปลาดิบ และซูชิสดใหม่ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บา้นมรดกโลก “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” น าท่านชมสถานที่พเิศษสุด ซ่ึงแสดงถึงความสามารถและ
พยายามของชนชาติญี่ปุ่ นโบราณ หมู่บา้นที่ไดรั้บเลือกจากองคก์าร ยเูนสโกให้เป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ. 1995 
ท่านจะไดพ้บกบับา้นในแบบกสัโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ช่ือน้ีไดม้าจากค าวา่ กสัโช ซ่ึงแปลวา่พนมมือ 
ตามรูปแบบของบา้นที่หลงัคาชนัถึง 60 องศา มีลกัษณะคลา้ยสองมือที่พนมเขา้หากนั ตวับา้นมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร และมีความกวา้ง 10 เมตร ซ่ึงโครงสร้างของบา้นสร้างขึ้นโดยไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว แต่
ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอยา่งหนกัในช่วงฤดูหนาวไดดี้ ใหอิ้สระท่านเดินชมความ
สวยงามของหมู่บา้นแห่งน้ีตามอธัยาศยัจนถึงเวลานดัหมาย 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นน าท่านสู่ “ทาคายาม่าจินยะ” หรือ จวนผูว้า่แห่งเมืองทาคายามาในอดีต (ไม่รวมค่าเขา้ชมดา้นใน) เป็น
ทั้งที่ท  างาน และที่อยูอ่าศยัของผูว้า่ราชการจงัหวดัฮิดะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกุน
ตระกูลโตกุกาวา่ ในสมยัเอโดะ หรือกวา่ 300 ปีที่แลว้   

 
ใหท้่านเลือกชมและซ้ือสินคา้พื้นเมือง ณ “เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ” ซ่ึงเตม็ไปดว้ยบา้นเรือน และ

ร้านคา้น่ารักๆ ที่ยงัคงอนุรักษรู์ปแบบของบา้นโบราณ และกล่ินไอในสมยัเอโดะกวา่ 300 ปีก่อน ใหท้่านไดเ้ก็บ
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ จากนั้นน าท่านสู่ “เมืองนาโกย่า” เดินทางต่อสู่ “ย่านซาคาเอะ” ยา่นชอ้ปป้ิงและ
แหล่งบนัเทิงยามราตรี สินคา้แบรนดเ์นมจากทุกมุมโลกเรียงรายอยูบ่นถนนสายน้ี ทั้งหา้งสรรพสินคา้ 
ร้านอาหาร ที่บ่งบอกถึงความมีระดบัใหเ้ลือกอยา่งมากมาย และยงัมีจุดชมววิที่จะท าใหเ้ห็นถนนสายน้ี และตวั
เมืองนาโกยาอยา่งชดัเจน คือตึกทีวขีองนาโกยา ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยโตเกียวทาวเวอร์ แต่มีอายทุี่เก่าแก่มากกวา่ 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 
 พักที่ SAKAE TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

    
 

จวนผูว้า่ แต่โบราณ อาคารเก่า  ก่อนเคยเอา ไวว้า่การ ท างานหลวง 

หลายร้อยปี ที่ใชง้าน ผา่นหลายช่วง จนเลยล่วง สู่ยคุใหม่ เลิกใชก้าร 
ส านกังาน แบบโบราณ อาคารน้ี  ยงัอยูดี่ แมร้้อยปี ล่วงเลยผา่น 

ทุกวนัน้ี ปรับปรุงเป็น พพิิธภณัฑ ์  ดา้นในนั้น มีหลายส่วน ลว้นน่าชม 
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วนัทีห้่า นารา - หมู่บ้านนินจาองิะ - ปราสาททองคินคาคุจ ิ- สถานีรถไฟเกยีวโต - ศาลเจ้าฟูจมิ ิอนิาริ -  
มสุิอ ิแจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็  
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “เมืองนารา” เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่ นเพือ่ชม “หมู่บ้านนินจาอิงะ” ซ่ึงประกอบดว้ย
บา้นพกัอาศยัในอดีต หอ้งแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง ส าหรับจดัแสดงของสะสมที่เก่ียวกบัการเป็นนินจา รวมถึง
งานเขียนโบราณ พร้อมกนัอาวธุนินจาประเภทต่างๆไวใ้หน้กัท่องเที่ยวไดช้มดว้ย อีกทั้งยงัมีการแสดงโชวท์ี่น่า
ตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสกัคร้ังก็มีชุดนินจาใหเ้ช่าและขายอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพือ่น าท่านเขา้สู่ “ปราสาททอง” หรือเรียกกนัวา่ “คนิคาคุจิ” ปราสาทที่
สร้างขึ้นเพือ่เป็นที่อยูข่องโชกุนในสมยัโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน ้ า โอบลอ้มดว้ยสวนสไตลญ์ี่ปุ่ นโบราณ
ที่ไดรั้บการดูแลและอนุรักษไ์วอ้ยา่งดีเยีย่ม ตวัปราสาทโดดเด่นดว้ยสีทองส่องประกายระยบัยามกระทบ
แสงอาทิตย ์เงาปราสาททาบลงบนผนืน ้ าคลา้ยกบัมีปราสาทใตน้ ้ าอีกหน่ึงหลงั ใหท้่านไดเ้ก็บภาพอยา่งใกลชิ้ด
กบัตวัปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ 

 
 รับประทานอาหารกลางวนัแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

น าท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟเกียวโต” ที่เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมของเกียวโต อีกทั้งยา่นการคา้ใน
กรุงเกียวโต ซ่ึงภายในตวัอาคารของสถานีเป็นหา้งสรรพสินคา้ที่รวบรวมร้านคา้ต่างๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นร้าน
ขายอาหาร ขนม ของฝาก และของแบรนดเ์นมต่างๆมากมาย จุดเด่นของสถานีเกียวโตที่ดูใหญ่โตอีกอยา่งหน่ึง
คือ สวนขนาดยอ่มที่ชั้นบนสุดสามารถมองเห็นวิวของเมืองเกียวโตที่สวยงาม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟุชิม ิอินาริ” หรือที่คนไทยชอบเรียกกนัวา่ศาลเจา้แดงหรือศาลเจา้จ้ิงจอกเป็น
ศาลเจา้ชินโต(Shinto)ที่มีความส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองเกียวโต(Kyoto) มีช่ือเสียงโด่งดงัจากประตูโทริอิ (Torii 
Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตวักนัขา้งหลงัศาลเจา้จ  านวนหลายหม่ืนตน้จนเป็นทางเดินไดท้ัว่ทั้งภูเขาอินาริ 
ที่ผูค้นเช่ือกนัวา่เป็นภูเขาศกัสิทธ ์โดยเทพอินาริจะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเก่ียวขา้ว รวมไป
ถึงพชืผลไร่นาต่างๆ และมกัจะมีจ้ิงจอกเป็นสตัวคู์่กาย(บา้งก็วา่ท่านชอบแปลงร่างเป็นจ้ิงจอก) จึงสามารถพบ
เห็นรูปป้ันจ้ิงจอกมากมายดว้ยเช่นกนั ศาลเจา้แห่งน้ีมีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโต
ซะอีก คาดกนัวา่จะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกวา่พนัปีมาแลว้ 

ปราสาททอง ช่ือกอ้ง แห่งเกียวโต ไม่ใหญ่โต แต่สง่า น่าหลงใหล 

อีกประวตัิ ความเป็นมา น่าสนใจ  คือหน่ึงใน ฉากการ์ตูน อิคิวซงั 
 

คือที่พกั ท่านโชกุน ในอดีต  ก่อนจะคิด เปล่ียนเป็นวดั ในภายหลงั 
แต่ยงัคง สวนสุดสวย ราวกบัดงั  มีมนตข์ลงั แต่อดีต มิเส่ือมคลาย 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ “มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เลต็” ซ่ึงเป็น Outlet Malll ดว้ยพื้นที่กวา่ 39,300 ตารางเมตร ที่น่ี
จึงรวบรวมร้านคา้แบรนดเ์นมชั้นน าและร้านอาหารญี่ปุ่ น ที่มีช่ือเสียงไวม้ากกวา่ 240 ร้าน นอกจากน้ีก็จะมีส่วน
นัง่พกัเทา้ นัง่พกัผอ่นหลงัเดินชอ้ปป้ิงมาเหน่ือยๆ กวา่ 200 ที่นัง่ ใหท้่านไดซ้ื้อสินคา้มากมายในราคาลดพเิศษ 
ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และของฝากไดต้ามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ “สนามบินนาโกย่า” เพื่อเดินทางกลบั 
 รับประทานอาหารค ่าแบบอิสระ เพือ่ใหท้่านไดใ้ชเ้วลาอยา่งคุม้ค่า (ไม่รวมค่าอาหาร) 

    
 

วนัทีห่ก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพ 
00.30 น.   เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647 
04.30 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกบัความประทบัใจเตม็เป่ียม 

 
หมายเหตุ :  รายการต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน้ 

อีกทั้งโรงแรมต่างๆที่ระบุในรายการน้ีอาจมีการปรับยา่น และสถานที่ตั้ง ไดต้ามความเหมาะสม  
ทั้งน้ียงัคงไวซ่ึ้งระดบัในมาตรฐานเดียวกนั โดยบริษทัจะค านึงถึงความสะดวกของเสน้ทางออนทวัร์เป็นส าคญั 

โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 

เดนิทาง  25 - 30 พฤษภาคม 2560 

อตัราค่าบริการ ส าหรับคณะ 30 ท่านข้ึนไป 

ผูใ้หญ่ 39,900 บาท 
เดก็อาย ุ7-11ปี / มีเตียง  37,900 บาท 
เดก็อาย ุ2-6 ปี / ไม่มีเตียง 35,900 บาท 
พกัเด่ียวจ่ายเพ่ิม (จากราคาผูใ้หญ่) 6,000 บาท 
ไม่ใชต้ัว๋เคร่ืองบิน ลด (ทั้งเดก็และผูใ้หญ่) -13,000 บาท 

เด็กทารก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (ณ. วนัเดินทาง) เช็คราคาตัว๋ก่อนท าการจองค่ะ 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
o ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเสน้ทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทศันาจร) 
o ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่สายการบินเรียกเก็บ (ค  านวณ ณ วนัที่ 13/3/2560) 
o ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
o โรงแรมที่พกัตามระบุไวใ้นรายการ หรือในระดบัเดียวกนั (พกัหอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) 
o ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทาง  ***ไม่คุม้ครองเด็กอายตุ  ่ากวา่ 1เดือน 

วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบตัิเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพษิระหวา่งเดินทาง  
o การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
o น ้ าด่ืมที่ญี่ปุ่ นท่านละ 1 ขวด / วนั (ทั้งหมด 4 วนั) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
o ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
o ค่าท าหนงัสือเดินทาง / ต่อหนา้เล่มหนงัสือเดินทาง 
o ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในหอ้งพกั เป็นตน้ 
o ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่พเิศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษทัจดัให ้ในรายการทวัร์ 
o ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
o ค่าท าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
o ค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ กรณีไป-กลบัไม่พร้อมคณะ หรือเปล่ียนคนเดินทาง (สอบถามค่าใชจ่้ายกบัเจา้หนา้ที่) 

 กรุณาแจง้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนเดินทาง พร้อมหนา้พาสชดัเจนของคนเดินทางแทน 
o ค่าธรรมเนียมน ้ ามนัที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมในภายหลงั 
o ค่าธรรมเนียมทิปไกด+์คนขบัรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิม่เติมตามความพงึพอใจ 
o ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างชาติ) 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง / ช าระเงิน / การยกเลิก 
o กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 
o ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 5,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยดึมัดจ าท่านละ 10,000 บาท (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยดึเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
o กรณยีกเลกิการเดนิทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงนิ 100% ของราคาทัวร์ (นบัจากวนัที่ส่งอีเมลยนืยนัแจง้ยกเลิก) 
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o เน่ืองดว้ยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ทางบริษทัฯ จะไม่ท าการเก็บเอกสารจริงใดๆ  
รบกวนส่งเอกสารเป็น ส าเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน และมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
พร้อมระบุห้องนอน, อาหารที่ไม่สามารถทานได้, ที่น่ังที่ต้องการ, และเลขทีส่ะสมไมล์  
ควรแจง้พร้อมส ารองที่นัง่ หรือ 15 วนัก่อนการเดินทาง (เป็นอย่างช้า) 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคาในกรณีที่มีผูร่้วมเดินทางไม่ถึงจ านวนที่ระบ ุ
o กรณีท่านมีการเดินทางดว้ยตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศตอ้งรบกวนแจง้ใหก้บัเราทราบ ณ วนัที่ส ารองที่นัง่ หากไม่มีการแจง้

เร่ืองไว ้จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัว๋เคร่ืองบินดงักล่าวได ้
o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
o หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคนืเงินได ้ 
o ในระหวา่งการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได ้ 
o ค่าบริการที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดที่ท  าใหท้่านไม่ไดท้อ่งเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้ 

o ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทยที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่การพ  านกัระยะสั้นในประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น ทางรัฐบาลญี่ปุ่ นไดป้ระกาศเร่ิมบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และสามารถพ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้15 
วนั (หากผูย้ืน่ประสงคจ์ะพ  านกัในประเทศญี่ปุ่ นเกิน 15 วนั หรือไปท างาน หรือมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ จะตอ้งยืน่ขอวซ่ีา
ตามปกติ) 

o หากท่านถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่
นอกเหนืออ านาจและความรับผดิชอบของบริษทัฯทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด  

o หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง ไม่วา่ประเทศใดจนท าใหท้่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้คณะทวัร์ท่านอ่ืนๆ รวมถึง
ไกดจ์ะไม่สามารถรอทา่น ณ สนามบนิได ้จ  าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว ้แต่ทางตวัแทนบริษทัฯ จะท าหนา้ที่
ประสานงานและเจา้หนา้ที่จะท าการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ 

o บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วที่พ  านกัอยูใ่นประเทศไทย แต่จะท าหนา้ที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, 
อุบตัิเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออ านาจควบคุมของ
บริษทัฯ  

o บริษทัฯ จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใชจ้ากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษทัขนส่งเม่ือเกิดการสูญหายของ 
สมัภาระระหวา่งการเดินทาง แต่จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญหายดงักล่าว  

o บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยดึถือ
และค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

o เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ แลว้ 
 

 


