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CODE: TR21 Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N

Snow Wall Japan Alps #1 โอซาก๎า ทาคายามํา ชิราคาวาโกะ เกียวโต

กําแพงหิมะ Snow Wall 5วัน 4คืน
บินสูํสนามบินคันไซ โอซาก๎า สายการบิน Scoot (TR) เครื่องใหมํ ทันสมัย
DREM LINER B787-8 340 ที่นั่ง น้ําหนักกระเป๋า 20 KG

กิฟุ หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายามํา ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเกําซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต๎ ปราสาทมัตสึโมโต๎
เส๎นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหิมะ กุโจ เกียวโต ศาลเจ๎าเฮอัน ร๎านชงชา ศาลเจ๎าฟูชิมิ อินาริ โอ
ซาก๎า ช๎อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอซาก๎า ริงกุ พรีเมี่ยม เอ๎าท์เลท
สุดคุ๎ม!!! พาเที่ยวทุกวัน ราคาเริ่ม 31,900 บาท ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Wi-Fi on bus
พักกิฟุ 1คืน มัตสึโมโต๎ (ออนเซ็น) 1คืน กุโจ 1คืน โอซาก๎า/คันไซ 1คืน
วันเดินทาง

ราคาผู๎ใหญํ

ราคาเด็ก 0-2 ปี
ไมํเสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ที่นั่ง

8,500
8,500
8,500
8,500
8,500

34
34
34
34
34

18 - 22 เม.ย. 61
25 - 29 เม.ย. 61
2 - 6 พ.ค. 61
9 - 13 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค. 61

35,900
35,900
35,900
34,900
33,900

30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61

33,900

8,500

34

6-10 มิ.ย. 61

32,900

8,500

34

13-17 มิ.ย. 61

32,900

8,500

34

20-24 มิ.ย. 61

31,900

8,500

34

ไมํมีราคาเด็ก

Infant อายุไมํเกิน2ขวบ 7,000บาท
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Departure DMK – KIX TR866 09.35-16.45
Return
KIX – DMK TR867 17.55-22.30

วันแรก

กรุงเทพฯ ทําอากาศยานดอนเมือง - ทําอากาศยานคันไซ โอซาก๎า – ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ

06.30น.

 พร๎อมกันที่ทําอากาศยานดอนเมือง อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศขาออก ชั้น3 ประตู 5 เคาน์เตอร์
สายการบิน Scoot เจ๎าหน๎าที่ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวกด๎านเอกสารกํอนขึ้นเครื่อง

09.35น.

นําทํานเดินทางสูํสนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Scoot เที่ยวบินที่ TR866
*ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)

16.45น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น คั น ไซ โอซาก๎ า (เวลาท๎ อ งถิ่ น เร็ ว กวํ า

เมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของทํานเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา) ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร สําคัญ !!!
ประเทศญี่ปุ่นไมํอนุญาตให๎นําอาหารสด จําพวก เนื้อสัตว์ พืช
ผัก ผลไม๎ เข๎าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้น
นําทํานขึ้นรถปรับอากาศ นํา ทํานเดินทางสูํ ฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ เป็น
จังหวัดที่ตั้งอยูํในบริเวณภูมิภาคจูบุ บนเกาะฮนชู โดยเป็นจังหวัดที่
ตั้งอยูํในใจกลางของประเทศญี่ปุ่น (อิสระอาหารเย็น ณ จุดพักรถ )

ทีพ่ กั : Hashima Daily Hotel

หรือระดับใกล๎เคียงกัน อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพักทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย 5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สอง

หมูํบ๎านชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามํา – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเกําซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต๎ –
ปราสาทมัตสึโมโต๎ - ออนเซ็น
 อาหารเช๎า,เที่ยง,เย็น

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที1
่ )
นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ หมูํ บ๎ า นชิ ร าคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได๎ รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นให๎ เ ป็ น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมูํบ๎านที่สวยงามและเป็น
แบบญี่ปุ่นแท๎ดั้งเดิมนั้นมีเสนํห์ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวทั้งใน และตํางประเท
ศ เป็นจํานวนมาก เอกลักษณ์ของบ๎านในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri)
บ๎านแบบญี่ปุ่ นดั้งเดิม ชื่ อนี้ได๎ มาจากคํา วํา “กั สโช” ซึ่งแปลวํา “พนมมือ ”
ตามรูป แบบของบ๎านที่ห ลัง คาชัน ถึง 60 องศา มีลั กษณะคล๎า ยสองมือ ที่
พนมเข๎าหากัน ตัวบ๎านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว๎าง 10
เมตร ซึ่งโครงสร๎างของบ๎านสร๎างขึ้นโดยไมํได๎ใช๎ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์
ในการกํอสร๎างตํางๆ ล๎วนแตํมาจากวัสดุจากธรรมชาติ อยํางต๎นหญ๎าที่ปลูก
ไว๎เพื่อนํามาใช๎มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแตํยังคงความแข็งแรง จนสามารถ
รองรับหิมะที่ตกมาอยํางหนักในชํวงฤดูหนาวได๎เป็นอยํางดี

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น

บําย

นําทํานชม ทาคายามําจินยะ หรือ ที่วําการอําเภอเกําเมืองทาคายามํา ซึ่งเป็นจวนผู๎วําแหํงเมืองทาคายามํา
เป็นที่ทํางานและที่อยูํอาศัยของผู๎วาํ ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวํา 176 ปี ภายใต๎การปกครองของโชกุนตระกูล
กุกาวาในสมัยเอโดะ (ทัวร์นําชมด๎านอก) จากนั้นนําทํานเดิมชม หมูํบ๎าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเกําซัน
มาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึ่งเป็นหมูํบ๎านเกําแกํสมัย เอโดะกวํา 300 ปีกํอน ที่ยัง อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได๎เป็น
อยํางดี อิสระให๎ทุกทํานได๎เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเกําซึ่งเต็มไปด๎วยบ๎านเรือนโบราณและร๎านค๎า
หลากหลาย เชํ น ร๎ านผลิต และจํา หนํา ยเหล๎า สาเก ร๎า นทํา มิโ สะ ฯลฯ พร๎อ มทั้ง เลื อกซื้ อของที่ ระลึกพื้ นเมือ ง
เฉพาะถิ่น เชํน ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๏กตาทารกลิงตัวสีแดงไมํมีหน๎าตา ซึ่งถือวําเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคา
ยามํา และเป็นสิน ค๎ายอดนิยม เพราะแฝงไปด๎ วยความเชื่อ เกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่ นอีกด๎ วย และเก็ บเกี่ย ว
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ค่ํา

บรรยากาศอันนําประทับใจมากมาย ทํานยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด๎ว ยหรือถํายรูปกับ
สะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge จนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองมัตสึโมโต๎ นําทํานแวะ
ถํายรูป ปราสาทมัตสึโมโต๎ หรือปราสาทอีกาดํา (ทัวร์นําชมถํายรูปด๎านนอก) เป็นปราสาทไม๎ที่คงความดั้งเดิม
และเกําแกํที่สุดในญี่ปุ่นและได๎ถูกขึ้นทะเบียนให๎เป็นสมบัติล้ําคําประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนัง
ปูนด๎านนอกปราสาท ทําให๎ปราสาทแหํงนี้ดูโดดเดํนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแหํง
นี้ ถู ก สร๎ า งขึ้ น จากองค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว
หลายอยําง ปราสาทมัตสึโมโต๎ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให๎เห็นถึง
วิถีชีวิตของขุนนางในสมัยกํอน สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํที่พักแรม
 รับประทานอาหารค่ําที่ห๎องอาหาร (มื้อที่3) 
หลั ง อาหารไมํ ค วรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ํ า แรํ ธ รรมชาติ เพื่ อ
สุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ําแรํในสไตล์ญี่ปุ่นให๎ทํานได๎พักผํอนอยําง
เต็ ม อิ่ม ซึ่ง ชาวญี่ ปุ่นเชื่อ วํ าน้ํ า แรํ ธ รรมชาติ นี้มี สํวนชํ วยเรื่อ ง โรคภั ย ไข๎
เจ็บและผิวพรรณเปลํงปลั่ง

ทีพ่ กั : Itoen Hotel Asama no yu หรือระดับใกล๎เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สาม

มัตสึโมโต๎ - เส๎นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กําแพงหิมะ (เข๎าโองิซาวะสูํทาเตยามะ) - กุโจ
อาหารเช๎า,เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)

เช๎า

 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่4)
นํา ทํา นสัม ผั สใกล๎ชิดกั บ ความมหั ศจรรย์ ของธรรมชาติ
เส๎นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของเจแปนแอลป์ นําทํานเดินทางสูํ สถานีโองิซา
วะ นําทํานเดินทางผํานอุโมงค์ที่ลอดใต๎ภูเขาทาเทยามํา
ที่ มี ค วามยาว 3.6 กิ โ ลเมตรโดยนั่ ง รถบั ส รางไฟฟ้ า
อุ โ มงค์ คั น เต็ น นั บ เป็ น อุ โ มงค์ ที่ อ ยูํ สูง ที่ สุด ในญี่ ปุ่ น นํ า
ทํ า นชมเขื่ อ นคุ โ รเบะซึ่ ง เป็ น เขื่ อ นกั้ น น้ํ า ที่ ใ หญํ ที่สุ ด
ของประเทศญี่ปุ่น โอบล๎อมด๎วยภูเขานับร๎อยลูกและชม
ทัศนียภาพของวงล๎อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร
และมี ค วามกว๎ า งถึ ง 492 เมตร ซึ่ ง ใช๎ เ วลาตั้ ง แตํ เ ริ่ ม
บุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช๎เวลา
ในการสร๎าง4 ปี โดยจะใช๎เวลาเดินเท๎าเพื่อข๎ามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15
นาที ชมทัศนี ย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นําทํานนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอด
ภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800
เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แหํงเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแตํต๎นจนสุดเส๎นทาง
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให๎ทํานได๎ชมที่ราบคุโร
เบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด๎วยหิมะ จากนั้นนําทํานโดยสารกระเช๎าไฟฟ้าที่
ไมํ มี เ สากลางตลอดชํ ว ง 1,710 เมตร สูํ สถานี ไดกั นไบ เป็น จุ ด ชมวิ ว บน

เที่ยง

ค่ํา

เขื่อ น สถานี รถไฟ ให๎ ทํา นได๎ชมความงามบนสถานี ได๎ จากชั้น 2 จากนั้ นนํ า
ทํานเดินทางสูํ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
นําทํานชม ยอดเขาทาเทยามํา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่ง
ในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแตํสมัยโบราณ ให๎ทํานได๎เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามนําประทับใจ
จากยอดเขาทาเทยามํา ซึ่งในวันที่ท๎องฟ้าโปรํง สามารถมองเห็นได๎ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให๎ทุกทํานได๎เดินบน
เส๎นทางที่สองข๎างทางเป็น กํ าแพงหิมะสูง ชัน (SNOW WALL) สูงกวําสิบเมตร สัมผัสกั บความขาวของหิมะที่
สวยงามและอากาศอั น หนาวเย็ น นับ เป็ น อี ก ทั ศนี ย ภาพที่ ตื่ นตาตื่ น ใจ ให๎ ทํา นเพลิ ดเพลิ น กั บ การบั น ทึ ก ภาพที่
ประทับ ใจ จากนั้น นํา ทํา นเดิ นทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวํ างทางให๎ทํานได๎เ พลิ ดเพลิน กับ ทิวทั ศน์ ของ
เทื อกเขาแอลป์ญี่ ปุ่น ให๎ทํานได๎ เก็ บ เกี่ ยวความประทั บใจตามอัธ ยาศัย เดิน ทางสูํ สถานี บีโจดั ยระ แล๎ วนํ าทํ า น
โดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสูํสถานีทาเตยามะ จนสมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ เมืองกุโจ นํา
ทํานเข๎าที่พัก
 รับประทานอาหารค่ําที่ห๎องอาหาร (มื้อที่6) เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
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ทีพ่ กั : Gujo Vacance Mura Hotel หรือระดับใกล๎เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่สี่

กุโจ - เกียวโต - ศาลเจ๎าเฮอัน - ร๎านชงชา – ศาลเจ๎าฟูชิมิ อินาริ - โอซาก๎า - ชินไชบาชิ
 อาหารเช๎า,เที่ยง

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่7)
นํา ทํ านเดิน ทางสูํ เกี ย วโต เมื องหลวงเกํ า แกํ ข องญี่ ปุ่น ซึ่ งมามี
อายุ ย าวนานกวํ า 1,000 ปี ซึ่ ง ใน อดี ต มี ค วามเจริ ญ รุํ ง เรื อ ง
ทางด๎ า นศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการปกครอง (ใช๎ เ วลา
เดิ น ทางจาก กุ โ จถึ ง เกี ย วโต ประมาณ 2.30 ชม.) เดิ น ทางถึ ง
เกียวโต นําทํานสูํ ศาลเจ๎าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ๎า
ที่มี ค วามงดงามและสถาปั ตยกรรมที่โ ดดเดํ นจากศาลเจ๎ า อื่ น ๆ
ของญี่ ปุ่ น ถึ ง แม๎ ศ าลเจ๎ า เฮอั น จะไมํ ไ ด๎ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มา
ยาวนานเหมือนศาลเจ๎าอืน
่ ๆของเกียวโต เพราะศาลเจ๎านี้สร๎างขึน
้
เมื่ อ ปี 1895 เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 1100 ของมู ล นิ ธิ ทุ น
โตเกียวและสร๎างเป็นการกุศลแดํจักรพรรดิองค์แรกและโอกาสที่
องค์สุดท๎ายขึ้นครองราชย์แทนคือ จักรพรรดิ Kammu ในปี 737-806 และ จักรพรรดิ Komei ในปี 1831-1867
บริเวณด๎านหน๎าของศาลเจ๎ามีประตูโทริอิยักษ์สีแดงเป็นเสาที่โดดเดํนและเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู๎ชมนิยมมาถํายรู ปทั้ง
กํอ นเข๎ า ชมศาลเจ๎ าและตอนเดิ นกลั บ บริ เวณด๎า นหลั ง ของศาลเจ๎า นี้ จะมี สวนขนาดใหญํที่โ อบล๎ อ มบริ เวณวั ด
ภายในสวนมีต๎นไม๎หลากหลายพันธุ์ บํอน้ําที่ตกแตํงสไตล์ญี่ปุ่น และยังมีต๎นซากุระเรียงรายอยูํมากมาย ในชํวงที่มี
เทศกาลชมดอกซากุระในเดือนเมษายนนั้น สวนแหํงนี้เป็นอี กจุดหนึ่งที่ผู๎คนนิยมมาชมดอกซากุระ จากนั้นนําทําน
สัม ผัสประสบการณ์พิ เศษกั บการทดลอง พิ ธีช งชาญี่ ปุ่น แบบญี่ ปุ่น ซึ่ งเป็ น
เอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่เต็มไปด๎วยความสุนทรีย์พิถีพิถันโดยการชงชา
ผงสีเขียวหรือมัทฉะแบบต๎นฉบับของพิธีชงชา จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎เลือกซื้อ
สินค๎าของที่ระลึกราคาถูกตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ ศาลเจ๎ า ฟู ชิ มิ อิ นาริ ชม เสาโทริ อิ ซุ๎ ม ประตู สี แ ดงที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของศาลเจ๎าที่มีมากกวําร๎อยต๎นทอดตัวยาวตามเส๎นทางของไหลํเขา
ลดหลั่ น กั น บนเส๎ น ทางยาวถึ ง 4 กิ โ ลเมตร และเป็ น ฉากของภาพยนตร์ เ รื่ อ ง
MEMORIES OF GEISHAที่ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ๎มประตูเพื่อไป
ขอพรเทพเจ๎ า ให๎ ต นเองสมความปรารถนาจากนั้ น นํ า ทํ า นเดิ น ทางสูํ เ มื อ ง โอ
ซาก๎า นําทํานเดินทางไปละลายเงินเยน ช๎อปปิ้งสินค๎าที่ถนนโดตงโบริ ยํานชิน
ไซบาชิ แหลํงช๎อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก๎าที่เต็มไปด๎วยร๎านค๎ามากมาย
ทั้งแบรนด์เนมของมือสองร๎านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไมํควร
พลาดช๎อปปิ้ งที่ร๎า นดองกี้ และมัต สึโมโต๎คิโ ยชิ ร๎ านค๎า ยอดนิยมในใจของคน
ไทยทั้งหลายที่ต๎องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น และถํายรูปกับป้ายกูลิโกะ
(อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมายนําทํานเดินทางสูํที่พัก

เที่ยง
บําย

ทีพ่ กั : FP HOTELS South-Namba หรือยํานคันไซ หรือระดับใกล๎เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ทํานพัก ทางบริษัทจะทําการแจ๎งพร๎อมใบนัดหมาย5-7 วันกํอนวันเดินทาง)

วันที่หา
๎

ปราสาทโอซาก๎า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ๎าท์เลท – สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
 อาหารเช๎า

เช๎า

 รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่9)
นําทํานเดินทางสูํ ปราสาทโอซาก๎า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเดํนของเมืองโอซาก๎า สร๎างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่
เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู๎
พยายามรวบรวมประเทศเป็นครัง้ แรก แตํหลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi
ถูกฆําล๎างโคตร Tenshukakuก็ถูกทําลายลงยํอยยับ ตํอมาได๎รับการบูรณะใหมํในสมัย Tokugawa แตํนําเสียดาย
ที่ในปี ค.ศ.1665 ได๎ถูกฟ้าฝ่าเสียหายทั้งหมดกํอนจะทําการบูรณะขึ้นมาใหมํอีกครั้งและถูกประกาศให๎เป็นสมบัติ
ของชาติอีกด๎วย ปราสาทโอซาก๎าปัจจุบันสูง55 เมตร มี 5 สํวน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกําแพง
ตัวปราสาทและหลายๆสํวนลงทองสีอรํามสวยงาม (ทัวร์นําชมและถํายรูปบริเวณด๎านนอก) จากนั้นนําทํานเดิ นทาง
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17.55น.
22.30น.

ไปช๎อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ๎าท์เลท Rinku Premium Outlets แหลํงช๎อปปิ้งชื่อดังอีกแหํงหนึ่งของโอซาก๎า
ตั้ง อยูํ ที่เ มือ งริง กุ ต รงข๎ ามกับ ทํา อากาศยานนานาชาติ คัน ไซ โดยออกแบบให๎ มีลั กษณะเหมื อนกับ เมือ งทํ าของ
สหรัฐอเมริกาและมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม๎จะไมํใหญํ โตมากนัก แตํก็เพียบพร๎อมไปด๎วยสิ่ งอํานวย
ความสะดวกมากมาย และร๎านค๎าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากตํางประเทศ ให๎ทํานช๎อปปิ้งตามอัธยาศัย
(อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธ ยาศัย)
จนสมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางไป สนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867
* ราคาทัวร์ยังไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง (บนเครื่องมีบริการจําหนํายอาหารและเครื่องดื่ม)
เดินทางถึง ทําอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
****************************

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
การจราจรชํวงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น เป็นต๎น โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า โดยทางผู๎จัดจะปรับเปลี่ ยน
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทํานเป็นหลัก เพื่อให๎ทํานทํองเที่ยวได๎ครบถ๎วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํา
เที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และ
คนขั บจะเป็ นผู๎ บริ ห ารเวลาตามความเหมาะสม จึ ง ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บเปลี่ ย นเวลาทํ อ งเที่ ย วตามสถานที่ ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคําบริการเพิ่มขึ้น โดยจะแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า
เงื่อนไขการให๎บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต๎องมีผู๎โดยสารจานวน 30 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง30ทําน
- ขอสํงจอยทัวร์ให๎กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล๎เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎ากํอนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคําบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู๎เดินทางไมํถึง30ทํานและทํานยังประสงค์เดินทางตํอ) โดยทาง
บริษัทจะทําการแจ๎งให๎ทํานทราบกํอนลํวงหน๎า

2. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชําระคําบริการ ชําระเงินคําจองทัวร์ทํานละ 15,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 20วัน
**สําเนาหน๎าพาสปอร์ตผู๎เดินทาง+ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค๎า กรุณาสํงพร๎อมหลักฐานการโอนเงินมัดจําหรือพร๎อมยอดคงเหลือ**

4.การยกเลิกและคืนคําทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจ
คนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตํางประเทศ ปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศที่ระบุไว๎ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการ
ใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจาคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร๎อมคําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการทัวร์ข๎างต๎น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
กรณีต๎องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุป
๏ หรือริมหน๎าตํางหรือริมทางเดิน แจ๎งหน๎าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง
**กรณีทํานมีความประสงค์จะต๎องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จะต๎องดํา เนินการแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ หรือกํอนเดินทาง15วันเทํานั้น และทาง
เซ็นเตอร์จะทําจองที่นั่งอัพเกรดเข๎าระบบได๎เมือ
่ E-Ticket ทั้งกรุ๏ปออกมาแล๎ว ประมาณ3-5วันกํอนวันเดินทาง**

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชําระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห๎ามเด็กต่าํ กวํา16ปีและผู๎สูงอายุ65ปีขน
ึ้ ไปนั่ง
เนื่องจากที่นั่งอยูํบริเวณ Exit Seat

- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถอัพเกรดได๎
** คําทัวร์ไมํรวมคําอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเลํมเมนูบนเครื่องได๎เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๏ปไมํสามารถสั่งจองลํวงหน๎าได๎
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2. คําที่พักห๎องละ 2 ทํานตามโรงแรมที่ระบุไว๎ในรายการหรือระดับเทียบเทํา กรณีเดินทาง3 ทํานจะเป็นห๎องTriple จะเป็นแบบ
เตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญํ1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไมํสามารถระบุได๎

กรณีโรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว
โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม

3. คําอาหารคําเข๎าชมและคํายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์ข๎างต๎น
4. เจ๎าหน๎าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทํานตลอดการเดินทาง
5. คําน้ําหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กําหนดทํานละไมํเกิน 20 กิโลกรัม และคําประกันวินาศภัยเครื่องบิน
ตามเงื่อนไขของแตํละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทํานมีความประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจ๎งพร๎อมจองทัวร์ พร๎อมชําระคําน้ําหนัก**
- ซื้อนําหนักเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ ม 1,200 บาท
- ซื้อน้ําหนักเพิ่ม15กก. ชําระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,200 บาท
6. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางคุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาทคํารักษาพยาบาลกรณีเกิ ด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไมํรวมประกันสุขภาพ
อัตราคําบริการนี้ไมํรวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตํางด๎าวตํางๆ
2. คําใช๎จํายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชํนคําอาหารเครื่องดื่มคําซักรีด คําโทรศัพท์เป็นต๎น
3. คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
4. คําภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได๎ออกตั๋วเครื่องบิน
5. คํา Vat 7% และคําภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
6. คําทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. คําทิปไกด์รวมคนขับรถ ทํานละ 4,000 เยนตํอทริป สําหรับกรุ๏ปที่มีหัวหน๎าทัวร์แล๎วแตํน้ําใจจากทําน
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย
(เอกสารที่จะต๎องใช๎ในการพิจารณาการอนุญาตให๎เข๎าประเทศ)
จากมาตรการยกเว๎นวีซําเข๎าประเทศญี่ปุ่นให๎กับคนไทย ผู๎ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไมํเกิน 15 วัน
ไมํวํา จะด๎ วยวัต ถุประสงค์เพื่อ การทํ องเที่ยว เยี่ ยมญาติ หรือธุ รกิจ จะต๎ องยื่ นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข๎า เมือ ง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น* ดังตํอไปนี้
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
2.
สิ่งที่ยืนยั นวําทํา นสามารถรับผิ ดชอบคํ าใช๎จํา ยที่ อาจเกิดขึ้น ในระหวํางที่พํ านักในประเทศญี่ปุ่นได๎ (เชํ น เงิน สด บัต ร
เครดิต เป็นต๎น)
3.
ชื่อ ที่อยูํ และหมายเลขติดตํอในระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให๎)
4.
กําหนดการเดินทางระหวํางที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให๎)
คุณสมบัติการเข๎าประเทศญี่ปุ่น (สําหรับกรณีการเข๎าประเทศญี่ปุ่นด๎วยมาตรการยกเว๎นวีซํา)
1.
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลืออยูํไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2.
กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ขัดตํอกฎหมาย และเข๎าขํายคุณสมบัติการพํานั กระยะสั้น
3.
ในขั้นตอนการขอเข๎าประเทศ จะต๎องระบุระยะเวลาการพํานักไมํเกิน 15 วัน
4.
เป็นผู๎ที่ไมํมีประวัติการถูกสํงตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได๎อยูํในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ และไมํ
เข๎าขํายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไมํให๎เข๎าประเทศ
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7.หมายเหตุ : กรุณาอํานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกํอนทําการจอง เพื่อความถูกต๎องและความเข๎าใจตรงกันระหวําง
ทํานลูกค๎าและบริษัท ฯ และเมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวํา
ทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคําบริการขึ้นในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 30ทําน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน๎ามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,
การกํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6. เมื่อทํานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อ นไขข๎อตกลง
ตํางๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข๎ อเสนอที่ ต๎องได๎ รับการยื นยันจากบริษัทฯอี กครั้งหนึ่ ง หลัง จากได๎สํารองโรงแรมที่พั กในตํางประเทศ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล๎เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห๎องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห๎องให๎กับกรุ๏ปที่เข๎าพัก โดยมีห๎องพักสําหรับผู๎สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได๎ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห๎องได๎ตามความประสงค์ของผู๎ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความพร๎อมให๎บริการของโรงแรม และไมํสามารถ
รับประกันได๎
9. กรณีผู๎เดินทางต๎องการความชํวยเหลือ เป็นพิเศษ อาทิเชํน ใช๎วิวแชร์ กรุณาแจ๎งบริษัทฯ อยํางน๎อย 7วันกํอนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไมํสามารถจัดการได๎ลํวงหน๎าได๎
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จัด ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
11. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต๎องการพักแบบ 3ทําน ตํอห๎องหรือห๎องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห๎อง Triple ไมํเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดห๎องให๎เป็นแบบ แยก 2ห๎อง คือ 1ห๎องพักคูํ และ 1ห๎องพักเดี่ยว โดยไมํคําใช๎จํายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชํวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให๎เวลาใน
การทํองเที่ยวและ ช๎อปปิ้งแตํละสถานที่น๎อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความรํวมมือจากผู๎เดินทางในบางครั้งที่ต๎องเรํงรีบ เพื่อให๎ได๎ทํองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ําดื่มทํานวันละ1ขวดตํอคนตํอ ในวันที่ทําทัวร์เต็มวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจํานวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ ปุ่น สามารถให๎บริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชํน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได๎ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู๎บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้น อยูํกั บสภาพการจราจรในวัน เดิน ทางนั้น ๆเป็นหลัก จึง ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับ เปลี่ ยนเวล าทํ องเที่ย วตามสถานที่ใ น
โปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได๎ทําไว๎สําหรับความคุ๎มครองผู๎เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทํองเที่ยว
ตามพ.ร.บ. การทํองเที่ยว เทํานั้น ไมํได๎ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข๎ได๎ป่วย ทํานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริ ษัทฯได๎ และทางบริษั ทฯถื อวํ า ทํา นได๎ เข๎ าใจและยอมรั บ ข๎อ ตกลงแล๎ว เมื่อ ทํ านชํา ระเงิน คํ าทั วร์ (ทํ า นสามารถซื้อ ประกั น
สุ ข ภาพ ในระห วํ า งกา รเดิ น ท างได๎ จากบริ ษั ท ประ กั น ทั่ ว ไ ป และ ควรศึ ก ษาเงื่ อ น ไขควา มคุ๎ ม คร องให๎ ล ะเอี ย ด )
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู๎จด
ั ไมํมีสิทธิในการให๎คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู๎จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู๎มีอํานาจของผู๎จัดกํากับเทํานั้น
18. ผู๎จัดจะไมํรับผิดชอบและไมํสามารถคืนคําใช๎จํายตํางๆ ได๎เนื่องจากเป็นการเหมาจํายกับตัวแทนตํางๆ ในกรณีที่ผู๎เดินทาง
ไมํผํานการพิจารณาในการตรวจคนเข๎าเมือง-ออกเมือง ไมํวําจะเป็นกองตรวจคนเข๎าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทํองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สํอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข๎าออกเมือง เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

(IT)ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N(TR)
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