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HILIGHT  
 
ชมความสวยงามของกาํแพงหมิะอนัสงูตระหงา่น 
เทยีวชมหมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะสไตลญ์ปีุ่ น
แทด้งัเดมิ 
สกัการะวดัดงั วดัคนิคะคจุ ิวดัโทไดจ ิ
ชอ้ปปิงเพลดิเพลนิไปกบัยา่นชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ
ชมความงามของสวนเค็นโรคเุอ็นซงึไดช้อืวา่ตดิ 1 
ใน 3 ของสวนทนีา่ตนืตาตนืใจทสีดุในประเทศญปีุ่ น 
บรกิารนําดมืทุกวนั วนัละ 1 ขวด  
FREE Wi-Fi on Bus !! 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
        [XJ610 14.10-21.40] 
วนัท ี2 เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิ
ทวีา่การอาํเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้นนอก]-
หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาท
มสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 
วนัท ี3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทา
เทยามา่-กาํแพงหมิะ-เขอืนคโุรเบะ-เมอืงคานา
ซาวา่-สวนเค็นโรคเุอ็น 
วนัท ี4 เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีง
ชาญปีุ่ น-วดัคนิคะคจุ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปปิงชนิ
ไซบาช ิ 
วนัท ี5 ปราสาทโอซากา้[ดา้นนอก] –เอ็กซโ์ป
ซติ-ีนารา-วดัโทไดจ-ิสนามบนิคนัไซ  
วนัท ี6 สนามบนิดอนเมอืง 
        [XJ611 23.55-03.50] 
  

TAKAYAMA 
JAPAN ALPS จมกูแดง 

6D4N 

โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยีเอ็กซ ์[XJ] 

เดนิทาง: พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเรมิตน้เพยีง 34,900.- 
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กาํหนดการเดนิทาง 
วนัท ี22 - 27 พฤษภาคม 2562 36,900.- 

วนัท ี29 พฤษภาคม - 03 มถินุายน 2562 34,900.- 

 

 

  

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิดอนเมอืง)*** 

 เสน้ทางการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คาํ โรงแรมทพีกั 

 
สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ 
[XJ610 14.10-21.40]  ✈ อสิระ 

HEWITT 
KOSHIEN 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิทวีา่การอาํเภอ
เกา่ทาคายามา่ [ดา้นนอก] -หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ- 
เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาทมสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 

🍽 🍽 อสิระ 
MATSUMOTO 

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขาทาเทยามา่-กาํแพง
หมิะ-เขอืนคโุรเบะ-เมอืงคานาซาว่า-สวนเค็นโรคเุอ็น 🍽 🍽 อสิระ 

KANAZAWA 
 HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ 

4 เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น- 
วดัคนิคะคจุ-ิเมอืงโอซากา้-ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ 🍽 🍽 อสิระ 

OSAKA 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 

5 ปราสาทโอซากา้[ดา้นนอก] –เอ็กซโ์ปซติ-ีนารา- 
วดัโทไดจ-ิสนามบนิคนัไซ  🍽 อสิระ อสิระ 

 

6 
สนามบนิดอนเมอืง  
[XJ611 23.55-03.50] ✈   
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิคนัไซ [XJ610 14.10-21.40] 

12.00 น นัดพบกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 ประต ู4 เคานเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คอนิและโหลดสัมภาระ [สาํคญัมาก!!ไมอ่นุญาตใหนํ้าอาหารสด 
จาํพวก เนอืสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศญปีุ่ นหากฝ่าฝืนมโีทษจบัปรบัได ้] 

14.10 น ออกเดนิทางสูป่ระเทศญปีุ่ น สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ โดยสายการบนิไทยแอร์
เอเชยีเอ็กซ ์เทยีวบนิท ีXJ610 [บรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] สายการบนิ AIR ASIA 
X ใชเ้ครอืง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทนัีงแบบ 3-3-3 (ฟรนํีาหนักกระเป๋า 20 กก./
ท่าน และหากตอ้งการซอืนําหนักเพมิ ตอ้งเสยีคา่ใชจ่้าย 

21.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคนัไซ เมอืงโอซากา้ ประเทศญปุ่ีน นําทา่นผ่านขนัตอนการตรวจ
คนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสูโ่รงแรมทพัีก 

  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั HEWITT KOSHIEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัท ี2 
เมอืงทาคายามา่-ถนนสายซนัมาจ ิซูจ-ิทวีา่การอําเภอเกา่ทาคายามา่[ดา้น
นอก]-หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ-เมอืงมสัซโึมโต-้ปราสาทมสัซโึมโต[้ดา้นนอก] 
(B L - ) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

เมอืงทาคายาม่า นําท่านชม ทาคายาม่า จนิยะ หรอื ทวีา่การอําเภอเกา่เมอืงทาคา
ยาม่า [ดา้นนอก] ซงึเป็นจวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นททํีางานและทอียู่อาศัยของ
ผูว้่าราชการจังหวัดฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใตก้ารปกครองของโชกนุตระกูลกุกาวา
ในสมัยเอโดะ หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมู่บา้น
เกา่แกส่มัยเอโดะกว่า 300 ปีกอ่น ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้ก
ท่านไดเ้ดนิเทียวและชนืชมกับทัศนียภาพเมอืงเก่าซงึเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และ
รา้นคา้หลากหลาย  

 

หมูบ่า้น LITTLE KYOTO หรอื เขตเมอืงเกา่ ซนัมาจซิูจ ิซงึเป็นหมู่บา้นเกา่แกส่มัยเอ
โดะกว่า 300 ปีก่อน ทยีังอนุรักษ์และคงสภาพเดมิไดเ้ป็นอย่างด ีอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิ
เทียวและชืนชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึงเต็มไปดว้ยบา้นเรือนโบราณ และรา้นคา้
หลากหลาย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

บา่ย 

 
 

หมูบ่า้นมรดกโลกชริาคาวาโกะ ทยีังคงอนุรักษ์บา้นสไตลญ์ปีุ่ นขนานแทดั้งเดมิ และยัง
ไดรั้บเลอืกจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืนธันวาคม 1995 โครงสรา้งของ
บา้นสามารถรองรับหมิะทตีกหนักในชว่งฤดูหนาวไดด้ ีและรปูร่างของหลังคาเหมอืนกบัสอง
มอืพนมของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลนี์ว่า “กัสโช” แปลว่า พนมมอื และมผีูค้นจากทัว
ทุกมมุโลกหลังไหลไปชมความงามในแตล่ะปีไมตํ่ากว่า 680,000 คน เลยทเีดยีว  
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เมอืงมสัสโึมโต ้เป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน่ นําท่านชม ปราสาท
มสัสโึมโต ้(Matsumoto Castle) (ไมร่วมคา่เขา้ปราสาท) เป็นปราสาทเก่าแกท่เีป็น
สมบัตปิระจําชาตขิองประเทศญีปุ่ น มอีายุอานามนานถงึ 400 ปี ถูกสรา้งขนึมาตังแต่สมัย
เอโช (ราว ปี 1504) ปราสาทแห่งนีตังอยู่ในทําเลทสีวยงาม มแีม่นําลอ้มรอบ และในวันที
อากาศปลอดโปร่งสามารถมองเห็นววิของเมอืงมัตสโึมโตะไดส้วยทสีุดและเห็นเทอืกเขา
หมิะอันสวยงาม และยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดังเดมิทยัีงคงสภาพสมบูรณ์และสวยงาม
ทสีดุของประเทศญปีุ่ นอกีดว้ย ปราสาทแห่งนมีสีถาปัตยกรรมการสรา้งทมีหีอคอยและป้อม
ปืนเชอืมต่อกับโครงสรา้งอาคารหลัก รวมทังภายในตกแต่งดว้ยไม ้จุดทน่ีาสนใจ ไดแ้ก ่
บันไดไมส้งูชนั ชอ่งเก็บหนิสําหรับโจมตศีัตรู ชอ่งสําหรับธนู และหอสังเกตการณ์ บนชนั 6 
ตัวปราสาทจะออกโทนสเีนน้เขม้ๆมดืๆ แสดงถงึความยงิใหญ่และสขุุม จนไดรั้บฉายาว่า
ปราสาทอกีา(Fugashi-Jo)  

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั MATSUMOTO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี3 เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-เขอืนคโุรเบะ-กําแพงหมิะ-คานาซาวา่-

สวนเค็นโรคเุอ็น (B L -) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 

 
 

 
 

นําสมัผัสใกลช้ดิกับความมหัศจรรยข์องธรรมชาตใิน 
เสน้ทางสายอลัไพนท์าเทยามา่-คโุรเบะ ซงึเป็นสว่นหนงึของแจแปนแอลป์  
เขอืนคโุรเบะ ซงึเป็นเขอืนยักษ์กันนําทใีหญ่มหมึาทสีดุของประเทศญีปุ่ น จะมสีายรุง้พาด
ผ่านตลอดปี ทโีอบลอ้มดว้ยภเูขานับรอ้ยลกูและชมทัศนียภาพของวงลอ้มเขาหมิะ มคีวาม
สูงถงึ 186 เมตร และมีความกวา้งถงึ 492 เมตร ซงึใชเ้วลาตังแต่เรมิบุกเบกิจนเสร็จสนิ
ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขอืนใชเ้วลาในการสรา้ง 4 ปี โดยจะใชเ้วลาเดนิเทา้เพอืขา้ม
เขอืน 800 เมตร เดนิทางบนเสน้ทางทสีองขา้งทางเป็น 
 
กําแพงหมิะสูงชนั (SNOW WALL) สูงกว่าสบิเมตร ยามเปิดเสน้ทาง นับเป็นอีก
ทัศนยีภาพทตีนืตาตนืใจ จากนันนําท่านนังเคเบลิคาร ์ลอดภเูขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไป
ยังสถานคีโุรเบะ-ไดระ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซงึเป็นเคเบลิคารแ์ห่งเดยีวในญปีุ่ น
ทลีอดภูเขาตงัแตต่น้จนสดุเสน้ทาง ทังนีเพอืหลกีเลยีงหมิะทตีกรุนแรงมากในฤดหูนาว  
 
 
 
กระเชา้ไฟฟ้า ทีไม่มเีสากลางตลอดชว่ง 1,710 เมตร สู่ สถานไีดคนัโบะ นําท่านเดนิ
ทางผา่นอโุมงคท์ลีอดใตภ้เูขาทาเทยามา่ทมีคีวาม ยาว 3.6 กโิลเมตร นับเป็นอโุมงคท์อียู่
สงูทสีดุในญปีุ่ น สูส่ถานมีโูรโดะ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
บา่ย 

 

ยอดเขาทาเทยามา่ มคีวามสงู 3,015 เมตร ซงึสงูเป็นอนัดับสองรองจากภูเขาไฟฟจู ิและ
ยังเป็นหนงึในสามภเูขาศักดสิทิธติามความเชอืคนญีปุ่ นตังแต่สมัยโบราณ ใหท้่านไดเ้ก็บ
ภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึงในวันทีทอ้งฟ้าโปร่ง 
สามารถมองเห็นไดไ้กลถงึภเูขาไฟฟจู ิ
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สถานบีโีจดยัระ โดยรถปรบัอากาศ ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับทวิทัศน์ของ
เทือกเขาแอลป์ญีปุ่ น ใหท้่านไดเ้ก็บเกยีวความประทับใจตามอัธยาศัย นําท่านโดยสาร
เคเบลิคาร ์ลอดภเูขาสู ่สถานทีาเทยามา่ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. 

 

เมอืงคานาซาว่า (Kanazawa) เมอืงบรรยากาศเกา่แกท่เีต็มไปดว้ยสสีัน และเมอืงแห่ง
หมู่บา้นมรดกโลก ชมสวน สวนเค็นโรคเุอ็น (Kenrokuen Garden) นับเป็นแลนมารก์
ทโีดดเดน่มากๆของเมอืงคานาซาวะ แถมยังตดิ 1 ใน 3 ของสวนทน่ีาตนืตาตนืใจทสีดุของ
ประเทศญปีุ่ น โดยชอื“เค็นโรค”ุ หมายถงึ สวนทมีอีงคป์ระกอบทดี ี6 อย่างดว้ยกนั คอืพนืที
ทกีวา้งขวาง, บรรยากาศทเีงยีบสงบ, ความลงตัว, ความเป็นมาอันยาวนาน, แหล่งนํา, และ
ทัศนยีภาพลอ้มรอบทสีวยงามตระการตา ทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกบัววิทวิทัศน์ของบอ่นํา หุบ
เขาอันสวยงามและบา้นหลังนอ้ยใหญ่ทใีชใ้นการผลติชาทมีชีอืเสยีง 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั 
  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั KANAZAWA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัท ี4 เกยีวโต-ศาลเจา้เฮอนั-การเรยีนพธิชีงชาญปีุ่ น-วดัคนิคะคจุ-ิ 

เมอืงโอซากา้-ชอ้ปปิงชนิไซบาช ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

เกยีวโต (Kyoto) เป็นจังหวัดหนงึในภมูภิาคคันไซ ซงึเคยเป็นเมอืง 
หลวงของประเทศญปีุ่ นมายาวนานทสีดุ คอืตงัแต่ปี ค.ศ. 794 จนถงึ 1868 ร่วมๆ 1,100 ปี  
ในปัจจุบนัยังคงเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอนัดับท ี7 ของประเทศญปีุ่ น เกยีวโตจงึเป็นเมอืง 
สําคัญทเีต็มไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของญปีุ่ น  

 

ศาลเจา้เฮอนั (Heian Shrine) เป็นศาลเจา้ชนิโตทสีรา้งขนึในปี ค.ศ. 1985 เนืองใน
โอกาสทเีมอืงเกยีวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพอือทุศิใหก้บัองคจั์กรพรรด ิ2 พระองค ์
Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) สว่นคําวา่ 
“เฮอนั” ทเีป็นชอืของศาลเจา้ มาจากชอืเกา่ของเกยีวโต สงิทน่ีาสนใจในศาลเจา้เฮอนั 
ไดแ้ก ่เสาโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ทสีดุในญปีุ่ น  และยังมตีัวอาคารศาลเจา้ทจํีาลองมาจาก
พระราชวังอมิพเีรยีลในสมัยเฮอนั ศาลเจา้แหง่นยีังขนึชอืเรอืงของเครอืงรางและการเซยีมซี
หรอืทรีูจั้กกันในภาษาญปีุ่ นวา่ “โอมคิจุ“ิ 

 

สัมผัสวัฒนธรรมดังเดมิของชาวญปีุ่ น นันก็คอื การเรยีนพธิชีงชาญปุ่ีน (Sado) โดยการ
ชงชาตามแบบญปีุ่ นนัน มขัีนตอนมากมาย เรมิตงัแตก่ารชงชา การรับชา และการดมืชา ทุก
ขันตอนนันลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดทีบรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พธิีชงชานี ไม่ใชแ่ค่
รับชมอยา่งเดยีว ยังเปิดโอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นร่วมในพธิกีารชงชานอีกีดว้ย 

กลางวนั 
บา่ย 

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 

 วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji Temple ) หรอืวดัทอง เป็นวัดเกา่แกข่องเมอืงเกยีวโต เป็น
วัดทเีป็นทรีูจั้กมากทสีดุวัดหนงึในประเทศญปีุ่ น สรา้งเมอืปี พ.ศ. 1940 ในอดตี พลับพลาห
ลังนีเคยถูกลอบวางเพลงิในปี พ.ศ.2493 โดยพระภกิษุทบีวชอยู่ในวัด ซงึศาลาสทีองที
เห็นในปัจจุบนัเพงิไดรั้บการแปะผนังทองไปเมอืปี พ.ศ.2530 ทผีา่นมา จงึมองเห็นเหลอืงอ
ล่ามสะทอ้นในสระนําอย่างสวยงาม  วัดคนิคะคจุ ิประกอบดว้ย วหิารม ี3 ชนั โดยชนัแรกมี
ลักษณะเป็นพระราชวัง ชันทีสองเป็นแบบบา้นซามูไร ส่วนชันทีสามเป็นแบบวัดเซน  มี
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ตํานานเกยีวกบัการต์นูเรอืงอกิควิซัง ทวีัดนี ว่าวัดนีเคยเป็นทพํีานักของโชกุนอาชคิางะ โย
ชมิซิ ึผูท้ชีอบทายปจุฉา- วสิัชนา กับอกิควิซังในการตู์นเรอืงอคิวิซัง เณรนอ้ยเจา้ปัญญา ก็
จําลองเรอืงราวเหตกุารณ์ของศาลาทองในวัดนีใหเ้ป็นปราสาทของทา่นโชกุน  กอ่นทจีะยก
ใหเ้ป็นทรัพยส์มบัตขิองวัดโรกนุนอนจ ิ
 

 
 

 

เมอืงโอซากา้ (Osaka) เป็นจังหวัดทมีขีนาดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดบัสอของ 
ญปีุ่ น และมขีนาดพนืทใีหญ่เป็นอนัดบัสาม จงึเป็นเมอืงเศษฐกจิทสีาํคญัทสีดุของภมูภิาค 
คันไซ โอซากา้ถกูเลอืกเป็นทตัีงของปราสาทของโชกนุโทคุกาวา่ อเิอยาส ึทําใหโ้อ 
ซากา้มคีวามเจรญิเป็นยคุทเีฟืองฟ ูและมแีนวโนม้ทจีะไดเ้ป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ น แต ่
ภายหลังทา่นฮเิดโยชเิสยีชวีติลง อาํนาจตา่งๆก็ลดลงไปดว้ย ทําใหรั้ฐบาลเลอืกโตเกยีว 
เป็นเมอืงหลวงแทน  
 
 
ยา่นชนิไซบาช ิ ( Shinsaibashi ) บรเิวณแหลง่ชอ้ปปิงทมีคีวามยาว 
ประมาณ 600 เมตรเต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์รา้นเครอืงสําอางค ์ รา้นรองเทา้
กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหารรา้นขนม รา้นเสือผา้สตรีทแบรนด์ทังญีปุ่ นและ
ต่างประเทศ เชน่ Zara , H&M , Beans , ABC Mart , GU เป็นตน้ เรยีกว่ามทีุกอย่างทตีอ้งการ
รวมกนัอยู่บรเิวณน ีไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบนิคนัไซ 

  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  
คาํ  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พีกั OSAKA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัท ี5 ปราสาทโอซากา้[ดา้นนอก] –เอ็กซโ์ปซติ-ีนารา-วดัโทไดจ-ิสนามบนิคนัไซ 

 (B - -) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 

ชมบรเิวณดา้นนอก ของ ปราสาทโอซากา้ ซงึถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืง สมัผัส
ความยงิใหญ่ของยุคสมัยทโีชกนุโตโยโตม ิปกครองและออกคําสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่
นี มนีทิรรศการทจัีดแสดงอยูภ่ายใน ซงึเลา่ถงึความเป็นมาของปราสาทรวมทังประวัตแิละ
ขา้วของเครอืงใช ้ตา่งๆของโชกนุ ฮเิดโยชโิตโยโตม ิผูม้คํีาสงัใหก้อ่สรา้งปราสาทแหง่นี 

 
กลางวนั 
บา่ย 

 
 บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

 
 

 

ชอ้ปปิง ณ เอ็กซโ์ปซติ ี(Expo City) ทเีทยีวแหง่ใหมใ่นโอซากา้ ศูนยร์วมความบันเทงิ
ทยีงิใหญ่ทสีดุแหง่หนงึของประเทศญปีุ่ น เอก็ซโ์ปซติเีป็นสว่นหนงึของสวนสาธารณะที
สรา้งขนึเพอืระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป ทจัีดขนึเมอืปี 1970 ตงัอยู่ในเมอืงซอุติะ จังหวัดโอ
ซากา้ มเีนอืททีงัหมดราว ๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพนืทแีหง่นีมแีหลง่ความบนัเทงิ
มากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and 
discovering อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมต่างๆ ทังชอ้ปปิง กนิขา้ว หรอืแมแ้ต่
ถา่ยรูปไดต้ามอธัยาศยั 
เอ็กซโ์ปซติ ีไดแ้บ่งออกเป็น 8 โซนใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดังน ี
1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์า จัดแสดงสตัวต่์าง ๆ ในรูปแบบการนําเสนองานศลิปะ และ
ยังใหนั้กทอ่งเทยีวไดส้มัผัสกับสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมได ้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษในรูปแบบทไีมซ่าํใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทวัทัง
อเมรกิา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญปีุ่ น ทจีะทําใหค้ณุหลงใหล
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และผจญภยัไปกับการต์นูตัวโปรด 
4. Orbi สถานทแีห่งการเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต ์Shaun the Sheep ซงึเป็นภาพยนตร์
การต์นู 
 

 
 

 
 

 
 

เมอืงนารา เป็นเมอืงหลวงของญปีุ่ นตังแต่ชว่งเรมิแรกของราชวงศย์ามาโต ้(300-600)  
เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่นีมวีัดและศาลเจา้มากมายซงึบางแหง่ไดรั้บการจดทะเบยีนเป็นมรกด
โลก 
 
วดัโทไดจ ิ(Todaiji) วดัหลวงพอ่โตแหง่เมอืงนารา หรอื ไดบุทส ึ(Daibutsu of 
Nara) นับเป็นหนงึในวัดทมีชีอืเสยีงมากทสีดุและมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศญปีุ่ นอยา่งมาก จุดเด่นคอือาคารหลกัของวัดแห่งนี เป็นอาคารไมท้ใีหญ่ทสีดุใน
โลก หลวงพ่อโตหรอื ไดบุตสเึดนทปีระดษิฐานดา้นในอาคารหลักน ีซงึก็เรยีกไดว้่ามขีนาด
ทใีหญ่มากทสีดุของญปีุ่ น มคีวามสงูมากถงึ 15 เมตร วัดแหง่นนัีนถกูสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 
752 ในยคุนันวัดโทไดจนีิเรยีกไดว้า่เป็นศนูยก์ลางของวัดทังหมดในประเทศ แถมยังทังโดง่
ดังและเต็มไดอ้ทิธพิลเป็นอยา่งมากในยคุนัน เพอืลดบทบาทและอทิธพิลของวัดต่อรัฐบาล
ลง จงึไดม้กีารยา้ยเมอืงหลวงจากนาราไปยังนากาโอกะในปี ค.ศ. 784  อกีจุดไฮไลทท์ี
น่าสนใจและเป็นทนียิมอยา่งมากก็คอื สว่นของเสารไ์มย้ักษ์ ซงึฐานขนาดรอบเสารน์มีี
ขนาดเทา่กนัรูจมกูของหลวงพ่อโต และดา้นลา่งของเสารจ์ะเป็นชอ่งขนาดไมใ่หญ่มาก มี
ความเชอืว่าหากใครสามารถรอดผา่นชอ่งนไีปไดก็้จะสามารถตรัสรูไ้ด ้และเป็นทชีนืชอบ
สําหรับนักท่องเทยีวก็คอืเจา้กวางนอ้ยใหญ่ทเีดนิควักไขวไ่ปมา ซงึก็สามารถใหอ้าหาร
กวางเหล่านันดว้ยขนมแซมเบท้ทีํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดยจะมรีา้นทขีายราคาก็จะ
อยูป่ระมาณหอ่ละ  150 เยน 

คาํ  อสิระรบัประทานอาหารคาํตามอธัยาศยั  
23.55 น. นําทา่นกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เอ็กซ(์XJ)  

เทยีวบนิท ีXJ 611 ++[พเิศษบรกิารอาหารรอ้นบนเครอืง] ++ 
วนัท ี6 สนามบนิดอนเมอืง 

[XJ611 23.55-03.50] 
03.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : TAKAYAMA JAPAN ALPS จมกูแดง 6D4N  
โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ่ 

 1 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่ม่ถงึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พกักบัผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

22 พ.ค. – 27 พ.ค. 62 36,900.- 36,900.- 36,900.- 35,900.- 26,100.- 8,900.- 

29 พ.ค. – 03 ม.ิย. 62 34,900.- 34,900.- 34,900.- 33,900.- 25,400.- 8,900.- 

**เนอืงจากเป็นราคาพเิศษ จงึไมม่รีาคาเด็ก ** 
ราคาเด็กทารก [อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั]  ทา่นละ 8,900 บาท  

ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิ 

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

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจาํนวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร 

 คอนเฟิรม์เดนิทางกอ่นทุกครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.การยกเลกิารเดนิทาง 

4.1 แจง้ยกเลกิ กอ่นการเดนิทาง 45 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.2 แจง้ยกเลกิ กอ่นเดนิทาง 15 วัน ไมนั่บวันเดนิทาง เก็บคา่ใชจ่้าย ทา่นละ 15,000 บาท  

4.3 แจง้ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วันการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด  

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทอีอกเดนิทางชว่งเทศกาลวนัหยดุ เชน่ ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการันตมีัดจําทนัีง

กบัสายการบนิและคา่มัดจําทพัีก รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัร์

ทงัหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบ ุไว้
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ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคัญ!! บรษัิททําธรุกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญปีุ่ นโดยผดิกฎหมายและใน

ขันตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและญปีุ่ น ขนึอยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นัน ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่น

การตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ** 

4.6 เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตัวโดยสารเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

 กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลยีนระดับชนัทนัีงจากชนัประหยัดเป็นชนัธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์

จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน

เดนิทาง เท่านัน  

2. คา่ทพัีกหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทรีะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

** ในกรณีททีา่นจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธใินการจดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้งคอื 1 TWN + 1SGL และอาจมี

การจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทรีะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5. คา่นําหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ [นกสกูต๊ 20 กโิล / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิล / การบนิไทย 30 กโิล / เจแปนแอรไ์ลน์

และออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิล] คา่ประกนัวนิาศภยัเครอืงบนิตามเงอืนไขของแต่ละสายการบนิทมีกีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

 คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

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

7. ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และหัก ณ ทจี่าย 3%  

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

 1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ(ทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ ี

ประสงคจ์ะพํานกัระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ15 **ถา้กรณีทางรฐับาลญปีุ่ นประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดนิทาง
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จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิในการขอวซี่าตามทสีถานทตูกาํหนด) 

 2. คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนือทรีะบ ุอาทเิชน่ ค่าอาหาร - เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

 3. คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ 

 4. ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น  

รายละเอยีดเกยีวกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย  

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญปีุ่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ปีระสงคจ์ะพํานักระยะสนัในประเทศญปีุ่ นไมเ่กนิ 15 วนั ไมว่า่จะดว้ย

วัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว เยยีมญาต ิหรอืธุรกจิ อาจจะมกีาร ถกูตรวจสอบเอกสารในขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพอืเป็น

การยนืยันวา่มคีณุสมบัตใินการเขา้ ประเทศญปีุ่ น 

**เอกสารทอีาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนุญาตใหเ้ขา้ประเทศ – ตวัเครอืงบนิและเอกสารเรอืงทพัีกทางบรษัิทจะจัดเตรยีม

ใหก้บัลูกทัวร ์แตท่ังนขีนึอยู่กับการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมอืงของญปีุ่ น** 

1. ตัวเครอืงบนิขาออกจากประเทศญปีุ่ น  

2. สงิทยีนืยันวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทอีาจเกดิขนึระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น  

    (เชน่ เงนิสด บัตรเครดติ เป็นตน้) 

3. ชอื ทอียู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ตีดิต่อไดร้ะหว่างทพํีานักในประเทศญปีุ่ น (เชน่ คน รูจั้ก โรงแรม และอนืๆ) 

4. กําหนดการเดนิทางระหวา่งทพํีานักในประเทศญปีุ่ น 

คณุสมบตักิารเขา้ประเทศญปุ่ีน (สาํหรบักรณีการเขา้ประเทศญปีุ่ นตามมาตรการยกเวน้วซีา่) 

1. หนังสอืเดนิทางอเิล็กทรอนกิสท์ยีงัมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่

2. กจิกรรมใดๆ ทจีะกระทําในประเทศญปีุ่ นจะตอ้งไมเ่ป็นสงิทขัีดต่อกฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบัตเิพอืการพํานักระยะสนั 

3. ในขันตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบุระยะเวลาการพํานักไมเ่กนิ 15 วัน 

4. เป็นผูท้ไีมม่ปีระวัตกิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศญปีุ่ น หรอืมไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถูกปฏเิสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ และไมเ่ขา้

ขา่ยคณุสมบัตทิอีาจจะถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหต ุ: 

 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผูีร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น 

 2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 

 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่

การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง 

 6. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัอตัราแลกเปลยีนของเงนิสกลุเยน 

 


