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เทีย่วสุดคุ้มเจาะลึกสถานทีท่่องเทีย่วแบบเตม็อิ่ม 
ตืน่ตาตืน่ใจกับก าแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ 

เทีย่วเมืองเก่านารา เกียวโต ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก  
ช้อปป้ิงจุใจย่านชินไซบาชิ อาบน ้าแร่แช่ออนเซน็สไตล์ญี่ปุ่น 

 

 

• หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ 

เมนูขึน้ช่ือของทาคายาม่า 

• ลิม้รส ชาบูชาบู  
สไตล์ญ่ีปุ่ น 

 24 – 29 เม.ย , 17 - 22 พ.ค. 2562 

      ราคาเริม่ตน้ 47,900.- 
  

XJ 606 DMK – NRT  11.05 – 17.25 

XJ 611 KIX – DMK  23.55 – 03.50 

TOKYO TAKAYAMA OSAKA 6D4N. (JAPAN ALPS)  

วนัท่ี รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
B L D 

1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ-โตเกียว    - 
ATAGOYAMA TOKYU REI  

HOTEL หรือเทียบเท่า 

2 
โตเกียว – คาวาโกเอะ – คารยุซาว่า เอ้าท์เลท –ปราสาทมตัสึโมโต้
(ด้านนอก) - นากาโน่    

AMBIENT AZUMINO HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

3 นากาโน่ - เจแปน แอลป์ (โอกิซาว่า-ทาเทยาม่า) – โทยาม่า 
   

COMFORT TOYAMA HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 
โทยาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)  
ซนัมาชิซูจิ – นาโงย่า    

NAGOYA SUNROUTE PLAZA 
HOTEL หรือเทียบเท่า 

5 
นาโงย่า – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ –ช้อปป้ิงชินไซบาชิ- 
สนามบินคนัไซ    

-  

6 กรงุเทพฯ     

 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

 
 

08.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้  3 ประตูทางเข้าท่ี  1 – 3 
เคาน์เตอร ์4 สายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก
ใหท้่านก่อนขึน้เครื่อง 
** สายการบิน AIR ASIA X ท าการบินด้วยเครื่องบิน AIRBUS A330-300 ท่ีนัง่แบบ 3-3-3 
(377ท่ีนัง่) น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทัง้ขาไปและขากลบัอย่างละ 20 กก. บริการเสิรฟ์อาหาร
ร้อนพร้อมเครื่องด่ืมทัง้ขาไปและขากลบั ** 

11.05 ออกเดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 606 
17.25 ถงึ สนามบินนาริตะ (เวลาทอ้งถิน่เรว็กวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นพธิกีารทางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้  
สมควรแก่เวลา  น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  โตเกียว ณ ATAGOYAMA TOKYU REI 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 

  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสัมผสัมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณ คาวาโกเอะ (Kawakoe) ถนนสายเก่าแก่ที่ถ่ายทอด
วฒันธรรมดัง้เดมิของญี่ปุ่ นไดเ้ป็นอย่างด ีจนได้ชือ่ว่าเป็น โคเอโดะ สญัลกัษณ์ของทีน่ี่คอื หอระฆงั 
Toki no kane หอระฆงัที่ได้รบัเลอืกให้เป็นเขตอาคารโบราณสถานที่ได้รบัการอนุรกัษ์ รวมไปถึง
แหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮคิาวะ” (Kawagoe Hikawa Shrine) เป็นทีส่ถติย์ของ
เทพเจา้ทีใ่หพ้รดา้นความรกั และถนนคะชยิะ โยโคโช (Kashiya Yokocho) เตม็ไปดว้ยรา้นลูกกวาด
และขนมน่าอร่อยมากมายเรยีงรายไปตามถนน ท าให้ทีแ่ห่งนี้อบอวลไปดว้ยกลิน่อายอดตีเมื่อ 400 
ปีก่อน  หากท่านก าลงัมองหาความเป็นญี่ปุ่ นแท้ๆ  ทีน่ี่เป็นอกีทีห่นึ่งในญี่ปุ่ นทีไ่ม่ควรพลาด! 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเดนิทางสู่  คารยุซาว่า เอาทเ์ลท ศนูยร์วมแฟชัน่ทนัสมยั และแหล่งรวมพลของแบรนดเ์นม
ชือ่ดงัจากทัว่โลก ทัง้แฟชัน่น าสมยัของทุกเพศ ทุกวยั จากทัว่ทุกค่ายที่พร้อมใจกนัมาลดราคากนั
อย่างสุดๆ อาทเิชน่ COACH, TIMBERLAND, NIKE, PUMA, HUSH PUPPIES, ADIDAS และยงั
มสีนิคา้แบรนแนมต่างๆ อกีมากมายอสิระใหท้่านเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั  
จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทมตัสึโมโต้ ปราสาทนี้มอีกีชือ่หนึ่งวา่ ปราสาทอกีา เนื่องจากผนงัปราสาท
มสีดี า และปีกดา้นต่างๆของปราสาทแผก่างออกเหมอืนปีกนก เป็นตวัอย่างหนึ่งของปราสาททีส่รา้ง
บนพืน้ที่ราบ ไม่ใช่บนเนินเขาหรอืกลางแม่น ้า ปัจจุบนัปราสาทมตัสโึมโตะไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสมบตัิ
ประจ าชาตญิี่ปุ่ น ( ถ่ายรูปคู่กบัตวัปราสาทดา้นนอก ) 

DAY 1 กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ-โตเกียว 

DAY 2 โตเกียว – คาวาโกเอะ – คารยุซาว่า เอ้าทเ์ลท –ปราสาทมตัสึโมโต้(ด้านนอก) - นากาโน่ 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ที่พกั นากาโน่ ณ AMBIENT AZUMINO HOTEL หรอื
เทยีบเท่า 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
พกัผ่อนกบัการแช่ ออนเซน็ น ้าแร่ธรรมชาตผิ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เลอืดลมเดนิดเีสรมิสุขภาพให้กระปรีก่ระเปร่าผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลชว่ยระบบการเผาผลาญของ
ร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอศัจรรย์แห่งการอาบน ้าแร่แบบญี่ปุ่ นนี่เองท าให้มผีู้กล่าวว่า  => 
หากมาท่ีญ่ีปุ่ นแล้วไม่ได้ลงอาบน ้าแร่กเ็หมือนกบัว่าท่านมาไม่ถึงญ่ีปุ่ น ! 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เทือกเขาเจแปน แอลป์ บนเส้นทางทาเทยาม่า ใหท้่านได้สมัผสัประสบการณ์

การเดินทางแบบธรรมชาติกับพาหนะทันสมัยที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม น าท่าน สู่สถานีโอกิซาว่า นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ที่ สถานีบิโจไดระ 
(BIJODAIRA STATION) ไต่ข ัน้บนัไดขึน้สู่ทีร่าบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 
7 นาที) ต่อด้วยน าท่านนัง่รถโค้ชที่จะน าท่านสู่เส้นทางธรรมชาติสุดแสนคลาสสิค สมัผสัความ
สวยงามตลอดเส้นทางทีจ่ะไดช้มทศันียภาพเกนิบรรยายไม่วา่จะเป็นป่าสนอายุกวา่ 1,000 ปี พรอ้ม
ชมเสน่ห์แห่ง ทุ่งราบมิดางะฮาระและน ้าตกโชเมียว บริเวณนี้ท่านจะได้พบกบัความสวยงาม
แปลกตาตามแต่ฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผล ิอสิระให้ท่านได้สมัผสัความสวยงามของธรรมชาตดิ้วยการ
ลดัเลาะซอก ก าแพงหิมะ (SNOW WALL) สูงกว่า 15-20 เมตร ซึ่งขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละ
ปี นบัเป็นธรรมชาตสิุดแสนมหศัจรรยอ์ย่างยิง่ ณ ยอดเขาแห่งนี้ยงัเป็นจุดชมววิสูงทีสุ่ดของเสน้ทาง
ทาเทยาม่า บรเิวณยอดเขาอสิระให้ท่านดื่มด ่ากบัทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆหมอก (ระยะทาง
ประมาณ 23 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ 50 นาท)ี มุ่งหน้าสู่ สถานีมูโระโด (MURODO STATION)  
ถา้มเีวลาอสิระใหท้่านเลอืกชมหรอืซื้อหาสนิคา้ทีร่ะลกึเป็นของฝากของขวญัตามอัธยาศยั    

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนัภายในบริเวณอทุยานฯ 
 จากนัน้เดนิทางต่อ ณ สถานีมูโรโดะ (MURODO STATION) จุดนี้น าท่าน นัง่รถไฟฟ้าโดยสาร

ชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า (ความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็น
อนัดบัที่สองรองจาก ภูเขาไฟฟูจิ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที ขา้มสู่
บรเิวณ ท่ีราบไดคนัโป (DAIKANBO) สู่อกีฝัง่หนึ่งของเทอืกเขาทาเทยาม่า ณ จุดทีร่าบสูงบนไหล่
เขาแห่งนี้ ท่านสามารถชมทศันียภาพหุบเหวลกึได้อย่างตื่นตาสมัผัสสุดยอดความตื่นเต้นอนัแสน
ประทบัใจ จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า (ROPEWAY) ขา้มหุบเหวลกึ โดยที่ไม่มเีสาค ้ายนัคัน้
กลางสายสลงิของกระเชา้จากตน้ทางถงึปลายทาง เป็นระยะทางกวา่ 1,700 เมตร สมกบัสมญานาม
ที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า (PANORAMA ROPEWAY) อิสระให้ท่านได้ชมทศันียภาพสวยงามใน

DAY 3 นากาโน่ - เจแปน แอลป์ (โอกิซาว่า-ทาเทยาม่า) – โทยาม่า 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

มุมมองกวา้งขวา้งแบบไม่มสีิง่ใดมาบดบงัสายตาท่าน พรอ้มบนัทกึภาพความสุขอนัแสนประทบัใจ 
เดนิทางต่อโดย นัง่กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) ลอดอุโมงค์ใตเ้ทอืกเขาทาเทยาม่า  ไต่ข ัน้บนัได
ลงอกีครัง้เพื่อลดระดบัความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ (KUROBE DAIRA STATION) จากนัน้
อสิระใหท้่านเดนิเล่นบรเิวณ สนัเข่ือนคโุรเบะ (KUROBE DAM) ดว้ยระยะทาง 800 เมตร ซึ่งเขือ่น
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ถา้อากาศดที่านอาจเหน็สายรุง้พาดผา่น เขือ่นแห่งนี้มคีวามสูง 186 เมตร และ
ความกวา้ง 492 เมตร ตัง้อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล 1,454 เมตร ใชเ้วลาก่อสร้างตัง้แต่เริม่บุกเบกิจน
เสรจ็สิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตวัเขื่อนใชเ้วลาสร้าง 4 ปี ซึ่งกกัเก็บน ้ากว่า 2 ,000,000 ลูกบาศก์
เมตร ชมทศันียภาพโดยรอบความมโหฬารของตวัเขือ่นและเทอืกเขาแอลป์ ในฤดูรอ้น ท่านอาจได้
เหน็พลงัความแรงของน ้าทีป่ล่อยออกจากแอ่งน ้าเสยีงดงัสนัน่ สายน ้าสเีขยีวมรกตในเขือ่นผสานกนั
อย่างลงตวั น าท่านนัง่ รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (TROLLEY BUS) อกีครัง้ ลอดอุโมงค์ใต้ 
เขาอาคาซาวา่ไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กโิลเมตร สู่ด่านสุดทา้ยของเสน้ทาง  เจ
แปน แอลป์แสนคลาสสคิ ณ สถานีทาเทยาม่า (TATEYAMA STATION) ซึ่งทุกยานพาหนะตัง้แต่
สถานีเริม่ตน้จนถงึสถานีสุดทา้ยปลายทางลว้นทีท่่านใชเ้ป็นยานพาหนะทัง้หมดนัน้ใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ซึ่งปราศจากมลภาวะ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั โทยาม่า ณ COMFORT TOYAMA HOTEL หรอื
เทยีบเท่า 

 

 

 
เช้า  รบัประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่เส้นทางธรรมชาตมิุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รบัการยกย่องจาก
องคก์ารยูเนสโก ้ใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกบั หมู่บา้นสไตลก์สัโซ–สคึุร ิเป็นสไตลญ์ี่ปุ่ น
แบบดัง้เดมิรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบั สองมอืพนมของพระพุทธเจา้ หรอื พระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้น
สไตลน์ี้วา่ กสัโซ แปลวา่ พนมมือ ตามรูปแบบของบา้นมหีลงัคาชนัถงึ 60 องศา ลกัษณะคลา้ยสอง
มอืพนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้งประมาณ 10 เมตร โครงสรา้ง
ของบ้าน ไม่ใชต้ะปูแม้แต่ตวัเดยีว แต่ยงัคงความแขง็แรงสามารถรองรบัหมิะที่ตกทบัหลงัคาอย่าง
หนกัในชว่งฤดูหนาวไดเ้ป็นอย่างด ีอธัยาศยั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารกัอนัเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพ
ธรรมชาติไวไ้ด้เป็นอย่างด ีและได้รบัการอนุรกัษ์สถานที่ต่างๆ ของเมอืงไวไ้ด้อย่างสมบูรณ์แบบ
แผนผงัเดียวกบัเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จดัแต่งน่ารกั เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดม
สมบูรณ์ สมยันารา ชา่งไม้ของเมอืงทาคายาม่าไดถู้กจารกึวา่เป็น ช่างไมฝี้มอืดมีชีือ่เสยีงที่สุด เดนิ

DAY 4 โทยาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ – ซนัมาชิซูจิ – นาโงย่า 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

ท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรอื ท่ีว่าการอ าเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทัง้สถานทีท่ างาน 
และทีอ่ยู่อาศยัของ ผูว้า่ราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากวา่ 176 ปี เป็นสิง่ปลูกสรา้งแบบเก่า ยุคคานา
โมรหิลงัสุดทา้ยทีส่มบูรณ์ และยงัหลงเหลอือยู่ในปัจจุบนั (ค่าทวัรไ์ม่รวมค่าเข้าชมบริเวณด้านใน
จวนผูว้่าทาคายาม่า) 
จากนัน้เชญิท่านสมัผสัความเป็นอยู่ที่ยงัคงรกัษาสภาพ แวดล้อมและการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิที่
ท่านจะประทบัใจแน่นอน ณ ซนัมาชิซูจิ พร้อมเลอืกหาซื้อสนิคา้พืน้เมอืงทีร่ะลกึมากมาย อสิระให้
ท่านเกบ็เกีย่วบรรยากาศแสนคลาสสคิ ตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง นาโงย่า ทีเ่ก่าแก่ของญี่ปุ่ น ปัจจุบนัเป็นเมอืงเอกของจงัหวดัไอ
จ ิมขีนาดใหญ่อนัดบั 4 ของประเทศญี่ปุ่ นมลีกัษณะรูปร่างผงัเมอืงคล้ายปู บรรยากาศเหมอืนเมอืง
เลก็ทีม่ขีนาดใหญ่ดว้ยกลิน่ไอแห่งความเป็นเมอืงสงบอบอุ่นอนัแสนโรแมนตคิอบอวลดว้ยมนตเ์สน่ห์
ทีแ่ฝงตวัไวใ้นทุกอณูของเมอืง    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก นาโงย่า ณ NAGOYA SUNROUTE PLAZA  

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่ น สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.710 ก่อนหน้านี้
ญี่ปุ่ นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลทัธิชนิโตจะย้ายเมืองหลวงทุกครัง้ที่
จกัรพรรดสิิ้นพระชนม์ กระทัง่ญี่ปุ่ นได้รบัความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจากจนีมาเป็นศาสนาประจ า
ชาต ิจงึไดส้รา้งเมอืงหลวงขึน้ทีน่ารา เมื่อสามารถกลมกลื่นกบัลทัธชินิโตซึ่งเป็นความเชือ่แบบเก่าได้
ดแีละแผก่ระจายไปทัว่ประเทศต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริม่มอีทิธพิลด้านการเมอืง การปกครองเพิม่ขึน้
เรื่อยๆ พระจกัรพรรดคิมัมูจงึทรงยา้ยเมอืงหลวงไปทีเ่กยีวโต ดงันัน้ นารา จงึเป็นเมอืงหลวงอยู่เพยีง 
75 ปีเท่านัน้ แต่ชว่ง เวลาสัน้ๆ นี้ ศลิปะ วฒันธรรม ความเชือ่และระบบการปกครองกลบัหยัง่รากลกึ
เป็นรากฐานส าคญัของประเทศญี่ปุ่ นตราบจนกระทัง่ปัจจุบนั  แต่เมื่อนาราหมดความส าคญัทาง
การเมอืง  กลบัเป็นผลดชีว่ยใหเ้มอืงนี้รอดพน้จากภยัพบิตัทิ ัง้สงครามกลางเมอืงและสงครามโลก ท า
ใหเ้มอืงนี้รกัษาวฒันธรรม ประเพณแีละสถาปัตยกรรมไดส้มบูรณ์เท่าทีค่วร เมอืงเงยีบสงบแห่งนี้ยงัมี
แหล่งมรดกโลกถงึ 8 แห่ง...วดัโทไดจิ เป็น 1 ใน 8 มรดกโลกและเป็นวดัทีส่ าคญัทีสุ่ดของเมอืงนารา 
ทางเขา้วดัมซุี้มประตูใหญ่มเีสาถงึ18ตน้ รองรบัหลงัคาเป็นสถาปัตยกรรมชิน้งาม สมยัคามาคูระ วดันี้
สรา้งขึน้เมื่อ ปี    ค.ศ. 743  เขา้นมสัการขอพรพระพุทธรูปส ารดิองค์ใหญ่ ไวโรจนะพทุธ หล่อดว้ย
ส ารดิสูง 16.2 เมตรและหนกั 500 ตนั เป็น พระพุทธรูปองคใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก  

DAY 5 นาโงย่า – วดัโทไดจิ – ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ –ช้อปป้ิงชินไซบาชิ- สนามบินคนัไซ 
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ประดษิฐานในไดบุตสเึตง็ หรอืที่เรยีกกนัวา่ วิหารหลวงพ่อโต หลงัเดมิถูกไฟไหม้ และ สรา้งขึน้ใหม่
ถงึ 2 ครัง้  วหิารปัจจุบนัมขีนาดเพยีง 2 ใน 3 ของหลงัเดมิแต่กย็งัไดช้ื่อว่าเป็น  วิหารไม้ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ดา้นกวา้ง 57เมตร ความลกึ 51เมตร ความสูง 49เมตร จุดเด่นนัน้อยู่ทีก่ารใชซุ้งขนาดใหญ่
รวมกนัเป็นเสาค ้า ดา้นหลงัของวดัปลูกตน้ เมเป้ิล เป็นจ านวนมาก บรเิวณสวนของวดัจะได้ 
เพลดิเพลนิกบั กวางแสนเช่ือง จ านวนมากกวา่ 4,000 ตวัอาศยัอยู่บรเิวณสวนของวดันี้เชือ่วา่ กวาง
เหล่านี้เป็นบรวิารขององคเ์ทพเจา้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้ชม ฟูชิมิ อินาริ ชายส์ หรอื ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว เทพเจ้าแห่งธญัญาหารหรอืการ
เกบ็เกีย่ว แต่ในเวลาต่อมากไ็ดร้บัการนบัถอึในฐานะเทพเจา้แห่งการคา้ดว้ย เป็นศาลเจา้ทีม่ชี ื่อเสยีง
และได้รบัความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอนิาริว่า 30 ,000 แห่งทัว่ญี่ปุ่ น สร้างขึ้นจากความ
ร่วมมอืร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกนัว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจา้แห่งการ
เกบ็เกีย่ว สมัผสัความสง่างาม โทรอิ ิหรอื ซุ้มประตู ญี่ปุ่ นโบราณ จ านวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู 
ตัง้เรยีงรายกนัจนกลายเป็น อุโมงคโ์ทรอิ ิรวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ดว้ยเงนิบรจิาค
ของแรงแห่งศรทัธาบรรดานกัธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็สรา้งถวายสกัการะ ณ ศาลเจา้แห่งนี้ ที่เรา
ท่านคุน้ตาดว้ย เสา ไม้สแีดง ในฉากภาพยนตรด์งั เกอชิา ระหว่างทางมรีา้นขาย อุดง้จิง้จอก หรอื 
คสิเึนะ อุดง้ ท่านคงปฏเิสธไม่ไดท้ีจ่ะแวะลองลิม้รส  
น าท่านสู่ ย่านชินไซบาชิ ย่านชอ้ปป้ิงชื่อดงัของโอซากา้ ภายในย่านนี้ท่านจะพบกบัรา้นคา้เก่าแก่
ปะปนกนัไปกบัรา้นคา้อนัทนัสมยั และสนิค้าหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบทัง้ส าหรบัเดก็
และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสีและบันเทิงชัน้น าแห่งหนึ่งของโอซาก้า อีกทัง้ยังมี
รา้นอาหารทะเลขึน้ชือ่มากมาย ซึ่งเสน่หอ์ย่างหนึ่งของย่านนี้คอื ทุกรา้นคา้จะประดบัประดารา้นของ
ตนดว้ยแสงไฟนีออนซึ่งดดัท าให้เป็นรูปป ูกุง้ และปลาหมกึ ซึ่งนักท่องเที่ยวใหค้วามสนใจและแวะ
ถ่ายรูปกนัเป็นทีร่ะลกึอย่างมาก และร้านคา้ทุกแห่ง จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่รา้นของตนใหไ้ด้
มากทีสุ่ด เพื่อดงึดูดลูกคา้ให้เขา้มาใชบ้รกิาร สญัลกัษณ์เด่นของย่านนี้คอื ตกึรูปเครื่องหมายการค้า
ของ กูลโิกะ ผลติภัณฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง อิสระเพื่อให้ท่านเลือกหาซื้อของต้องใจนานา
ชนิด อาท ิเครื่องส าอางค ์ เสือ้ผา้  รองเทา้  กระเป๋า  เครื่องไฟฟ้า ฯลฯ ตามอธัยาศย้ 
***อาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัเพ่ือให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า*** 
สมควรแก่เวลา กรณุาตรวจเชค็สมัภาระให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินเพ่ือ
กลบักรงุเทพฯ 

23.55 ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เอก็ซ ์เท่ียวบินท่ี XJ 611 
03.50  ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ 

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



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

ก าหนดการเดินทาง : เมษายน – พฤษภาคม 2562 

วนัเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่  

2 – 3 ท่าน 

ราคาเดก็  

2 – 12 ปี 

ราคาเดก็ 

น้อยกว่า 2 ปี 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

24 – 29 เม.ย.62 48,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,500 บาท 
17 – 22 พ.ค.62 46,900 บาท ** ไม่มีราคาเดก็** 6,000 บาท 10,500 บาท 

 
 

หมายเหตุ  :  การเดนิทางแต่ละครัง้ตอ้งม ีผูใ้หญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว            
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ 

การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 

อตัราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิเดนิทางไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทางและสายการบนิ ทีร่ะบุในรายการ  
 อาหารบนเครื่องทัง้ขาไปและขากลบั 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าทัง้ขาไปและกลบั ขาละ 20 กโิลกรมั  

*** กรณีมีความประสงคต้์องการอพัเกรดทีนั่ง่, ซ้ือน ้ าหนักกระเป๋าเพิม่, ซ้ืออาหารเพิม่หรือบริการต่างๆ
เพิม่เติม กรณุาติดต่อพนักงานขายทีด่แูลท่านโดยตรง *** 

  ค่าที่พกัห้องละ 2 - 3 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ 
(ห้องทริปเป้ิลโรงแรมทีญี่ปุ่่ นส่วนใหญ่จะเป็นสองเตียงเดีย่ว + หนึ่งเตียงเสริม** กรณีโรงแรมไม่มี
ห้องทริปเป้ิลให้บริการ บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการจดัห้องพกัให้ท่านเป็น หนึง่ทวิน ห้องสองเตียงเดีย่ว 
+ หนึง่ซิงเก้ิล ห้องหนึง่เตียงเดีย่ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติม) 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองท่านละ 1 ลา้นบาท กรณรีกัษาพยาบาล 5 แสนบาท  
(ตามเงือ่นไขกรมธรรมเ์ป็นผูก้  าหนด) ** ไม่รวมประกนัสขุภาพ ** 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทเิชน่ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรดี , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  (กรณลีูกคา้ตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิแบบเตม็รูปแบบ) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าชัว่คราวเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
 ค่าสนิน ้าใจส าหรบัมคัคุเทศก์, คนขบัรถ 3,000 เยน/คน/ทรปิ   
 



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 กรุณาส ารองทีน่ัง่โดยการช าระมดัจ า ภายใน 3 วนั หลงัจากส ารองท่ีนัง่ 

o มดัจ าท่านละ 20,000 บาท 
 กรุณาช าระค่าใชจ้่ายส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางน้อยกวา่ 31 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า 
 กรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯต้องท าการวางการนัตีค่ามดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข และหรือ

เท่ียวบินเหมาล า CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมด   

 
หมายเหตุ 

*** ขอความกรณุาทุกท่านอ่านและศึกษาข้อมูลทัง้หมดก่อนการจอง  
เพือ่ความถกูต้องและความเข้าใจทีต่รงกนัระหว่างท่านและบริษทัฯ  

ดงันัน้หากท่านช าระเงินค่าจองทวัรแ์ละหรอืค่าทวัรแ์ล้ว ทางบริษทัถือว่าท่านได้ยอมรบัเงือ่นไขของบริษทัฯ
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพือ่ทราบอีกครัง้ *** 

 กรณเีจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง ณ ประเทศนัน้ ๆ ปฏเิสธการเขา้-ออก ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ถอืเป็นเหตุผล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิทัง้หมด 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใด ๆ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั อาทเิชน่ การยกเลกิไฟท์
หรอืการล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาต,ิ การนดัหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่
ต่าง ๆ ทีเ่หนืออ านาจการควบคุมของบรษิทัฯ 
 ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ 
มิฉะนัน้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ส้ิน 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของ
เงนิตราต่างประเทศ  และหรอืจากการปรบัขึน้ค่าน ้ามนัของสายการบนิ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วได้ตามความเหมาะสม ในกรณเีกดิจราจรตดิขดั
หรอืเกดิอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน โดยขึน้อยู่ดุลพนิิจของมคัคุเทศก์ ทัง้นี้จะยดึถอืผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั และบรษิทัฯ ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารเชน่เดมิ 
 การบริการของรถบสัน าเทีย่วตามกฎหมายแรงงานและการใช้รถทีป่ระเทศญีปุ่่ น สามารถให้บริการ
วนัละ 10 – 12 ชัว่โมงเท่านัน้ อาทิเช่น เริม่งาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ต้องถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้ว) 
การให้บริการในแต่ละวนัมิอาจเพิม่เวลาการใช้รถบสัได้ ทัง้น้ีมคัคเุทศกแ์ละพนักงานขบัรถจะเป็นผูบ้ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร ณ วนัเดินทางนัน้ๆเป็นหลกั  



 

 

ทวัร์ญ่ีปุ่ น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ่งอาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 
 การจดัการเรื่องห้องพกั เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัห้องใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พกั  โดยมหี้องพกัส าหรบัผูสู้บ
บุหรี่ / ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท้ีพ่กั ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพร้อมใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้ 
 กรณีผูเ้ดินทางต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจ้งบรษิัทฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์มื่อท่านเดนิทางไปพรอ้มคณะแล้ว หากท่านงดใชบ้รกิารใด และหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม
คณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิคนื ไม่วา่กรณใีด ๆ ทัง้สิน้ 
 

****รายละเอียดเก่ียวกบัมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ นให้กบัคนไทย**** 
(เอกสารท่ีท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ) 

จากมาตราการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศญี่ปุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะพ านักระยะสัน้ในประเทศญี่ปุ่ นไม่เกนิ 
15 วนั ไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคน
เขา้เมอืง เพื่อยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญี่ปุ่ น ดงัต่อไปนี้ 

1. สิง่ยนืยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญี่ปุ่ นได ้เชน่ เงนิสด 
หรอืบตัรเครตดิ 
คณุสมบติัการเข้าประเทศญ่ีปุ่ น (ส าหรบักรณีการเข้าประเทศญ่ีปุ่ นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า) 

1. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอือยู่ 6 เดอืน และมหีน้าหนงัสอืเดนิทางทีไ่มม่ตีราประทบัอย่างน้อย 3 หน้า  
2. กจิกรรมใดๆทีจ่ะกระท าในประเทศญีปุ่่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตกิารพ านกัระยะสัน้ 
3. ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพ านกัไมเ่กนิ 15 วนั 
4. เป็นผูท้ ีไ่มม่ปีระวตักิารถูกสง่ตวักลบัจากประเทศญีปุ่่ น มไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และ

ไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  


