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โปรโมชัน่ แจแปนแอลป์ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้ น

:: ฿ 32,900

ระยะเวลา

:: 5 วัน 3 คืน

สายการบิน ::

คาเธย์ แปซิฟิค ( CX )

1 ปี เที่ยวได้ ครัง้ เดียวกับเส้ นทางแอลไพน์และกาแพงหิมะมุโรโดะ !!!!!
โอซาก้ า นาระ เกียวโต คานาซาวะ นาโกย่า
วัดโทไดจิ สวนกวางแห่งนาระ วัดคิโยมิสึ สะพานโทเก็ตสึเคียว ป่ าไผ่อาราชิยามะ ย่านกิอองถนนเกอิชา ทาคายาม่า
หมูบ่ ้ านมรดกโลกชิราคาวะโก สวนเคนโระขุ ปราสาทคานาซาวะ ทาเตะยามะ ปราสาทนาโกย่า
**พร้ อมน ้าหนักสัมภาระ 30 ก.ก.จากคาเธย์ แปซิฟิค**
กรุ งเทพฯ - ฮ่ องกง
16.15 น. คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 6 แถว M เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
19.10 น. ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 702
22.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูโ่ อซาก้ า ประเทศญี่ปนุ่

ฮ่ องกง - โอซาก้ า - นาระ - วัดโทไดจิ - เกียวโต - ป่ าไผ่ อาราชิยามะ - วัดคิโยมิตสึ - ย่ านกิอองถนน
เกอิชา
01.45 น. ออกเดินทางสูน่ ครโอซาก้ า โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 566
06.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ เมืิองโอซาก้ า หลังพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองมัคคุเทศก์นาท่านเดินทาง
สูเ่ มืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปนที
ุ่ ่ เมืองนาระ นาท่านชม สวนกวางแห่ งนาระ พบกับกวางแสนเชื่องคนมากมาย
ท่านสามารถถ่ายรู ป หรื อท่านสามารถเลี ้ยงอาหารกวางได้ โดยการซื ้อขนมเซมเบะหรื อแป้งกรอบญี่ปนที
ุ่ ่มีขาย
อยู่ได้ จากนันพาท่
้
านเข้ าชม วัดโทไดจิ วัดที่สาคัญที่สดุ ในเมืองนาระ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรู ป
สาริ ดองค์มหึมา มีนามว่า "พระไวโรจนพุทธ" ตัววิหารได้ รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์หลายครัง้ เนื่องจากถูกไฟไหม้
ปั จจุบนั มีขนาดเล็กกว่าเดิมถึง 2 ใน 3 เท่า แต่ก็ยงั คงเป็ นอาคารไหม้ หลังใหญ่ที่สดุ ในโลก เพลิดเพลินกับ การ
ให้ อาหารเหล่าฝูงกวางดาวที่อาศัยอยู่ภายในบริ เวณวัด ซึง่ ชาวญี่ปนเชื
ุ่ ่อกันว่าเป็ นบริ วารของเทพเจ้ า นาท่าน
เดินทางสู่ อาราชิยามะ สถานที่ที่มีชื่อเสียงเรื่ องธรรมชาติที่สวยงามที่สดุ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีและ
ซากุระ ชมเส้ นทางเดินทางของ ป่ าไผ่แห่งอาราชิยามะ ซึง่ เป็ นทางเดินยาวกว่า 200 เมตรสูว่ ดั เท็นริ วจิ ระหว่าง
เส้ นทางเดินนันจะล้
้ อมไปด้ วยป่ าไผ่ทงผื
ั ้ นที่มิใช่ไผ่เพียงไม่กี่กอ แต่ละต้ นสูงกว่า 10 เมตรขึ ้นไป แผ่กระจายอยู่
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เป็ นบริ เวณกว้ างทัว่ ไป เป็ นทัศนียภาพที่งดงามเป็ นอย่างยิ่ง ชม สะพานโทเก็ตสึเคียว ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
อาราชิยามะ ที่สร้ างตังแต่
้ สมัยเฮอัน เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามด้ วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน ้าและมีวิวข้ างหลัง
เป็ นป่ าต้ นไม้ ธรรมชาต ซึง่ มีชื่อเรี ยกอีกอย่างนึงว่า "สะพานสู่จันทร์ "
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าท่านชม วัดนา้ ใสคิโยมิตสึ วัดซึง่ มีวิหารใหญ่ (Hondo) ตังอยู
้ ่บนไหล่เขา รองรับด้ วยเสาไม้ มหึมา
โดยมีระเบียง (บุไต) อันเป็ นเวทีร่ายราชะโงกเงื ้อมเหนือหุบเหว คนญี่ปนจะเปรี
ุ่
ยบเทียบผู้ที่ต้องเสี่ยงครัง้ สาคัญ
ในชีวิตว่าเหมือนกับการกระโดดลงจากระเบียงแห่งนี ้เบื ้องหลังวิหารใหญ่คือศาลเจ้ าจิชู เป็ นที่ประทับของเทพ
แห่งความรักและราบรื่ นในชีวิตสมรส ที่นี่มีหินตาบอด (Mekura-ishi) ซึง่ ห้ ามเดินข้ ามแต่หากสาวๆ จะเดินผ่าน
ต้ องหลับตา เชื่อกันว่าถ้ าหากสามารถเดินท่องชื่อคนรักใน ใจได้ ไกลถึง 20 เมตรแล้ วความรักและชีวิตคูก่ ็จะไป
ได้ ตลอดรอดฝั่ ง "น ้าตกโอะโตวะโนะทาคิ" ซึง่ อยู่เบื ้องล่างวิหารใหญ่มีน ้าตกแยกออกเป็ น 3 สาย เชื่อว่าถ้ าใครมี
โอกาสได้ จิบน ้าตกที่นี่จะมีสขุ ภาพดี จากนันให้
้ ท่านสัมผัสบรรยากาศ ย่ านกิอองถนนเกอิชา เป็ นย่านที่ยงั คง
อนุรักษ์ บ้านเก่าๆ ไว้ ให้ เราดูอยู่ มีทงร้
ั ้ านอาหารต่างๆ ที่มีผ้ หู ญิงใส่ชดุ กิโมโนออกมายืนต้ อนรับลูกค้ า ให้ ท่านได้
ถ่ายรู ปเก็บภาพประทับใจ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
พักที่ Lake Biwa Otsu Prince Hotel หรื อเทียบเท่า

ทาคายาม่ า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโก - คานาซาวะ - สวนเคนโระขุ - ปราสาทคานาซาวะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2)
จากนันน
้ าท่านเดินทางไกลสู่ เมืองทาคายาม่ า เมืองเก่าแก่ท่ามกลางกลิ่นอายเอโดะในอ้ อมกอดของภูเขา (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) ชมย่าน ลิต้ เติล้ เกียวโตหรื อซันมาชิชูจิ ที่ยงั คงอนุรักษ์ บ้านเรื อนและ
สภาพแวดล้ อมสมัยเอโดะไว้ ได้ เป็ นอย่างดี ชมการดาเนินชีวิตแบบดังเดิ
้ มที่ท่านจะต้ องประทับใจ พร้ อมเลือก
ซื ้อสินค้ าพื ้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปนุ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโก ซึง่ เป็ นบ้ านทรงหลังคาสูง มีขนาดใหญ่ ซึง่ มีลกั ษณะพิเศษที่
เรี ยกว่า “กัสโชซุคุริ” หรื อการไหว้ พระ เพราะหลังคาทรงสูงแหลมประกบกันคล้ ายฝ่ ามือคนกาลังไหว้ พระ และ
กว้ างถึง 10 เมตร ยาวกว่า 18 เมตร ซึง่ เหตุผลที่ต้องสร้ างให้ มีขนาดใหญ่เช่นนี ้ เพราะไว้ สาหรับรองรับโครง
หลังคาขนาดใหญ่ที่ต้องแบกรับปริ มาณหิมะในหน้ าหนาวอย่างมากมายกันไม่ให้ หลังถล่มลงมา นับเป็ นภูมิ
ปั ญญาอันชาญฉลาดของชาวญี่ปนุ่ และที่แห่งนี ้ยังได้ ถกู ยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ
ญี่ปนอี
ุ่ กด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองคานาซาวะ เมืองใหญ่และสาคัญที่สดุ ของจังหวัดอิชิกาวะซึง่ ตังอยู
้ ่
ในตอนกลางของเกาะฮอนชู นาท่านชม สวนเค็นโระขุ ตังอยู
้ ่บนจุดที่สงู ทางตอนกลางของเมืองคานาซาวะ
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ตรงข้ ามกับกับปราสาทคานาซาวะของตระกูลมาเอดะ ซึง่ ปกครองเขตคางะในยุคศักดินา (บริ เวณจังหวัดอิชิคา
ว่าและจังหวัดโทยามะในปั จจุบนั ) ดูแลรักษาสวนแห่งนี ้จากรุ่นสูร่ ุ่ น จากสัดส่วนและความงดงามทาให้ สวนแห่ง
นี ้ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหนึง่ ในสวนของขุนนางศักดินาที่สวยที่สดุ ในญี่ปนุ่ สวนเค็นโระขุ มีสระน ้าขนาดใหญ่
และเนินเขาที่สร้ างขึ ้น รวมทังบ้
้ านเรื อนหลายหลังซึง่ อยู่ในสวน นักท่องเที่ ยวสามารถเข้ าเยี่ยมชมได้ ทงหมด
ั้
สระน ้าขนาดใหญ่เรี ยกว่า "คาสุมิไกเคะ" เปรี ยบได้ กบั ทะเลเปิ ดและเกาะซึง่ เชื่อว่ามีฤๅษี อมตะที่มีพลังพิเศษ
อาศัยอยู่ จากนันน
้ าท่านชม ปราสาทคานาซาวะ ซากปราสาทเก่าแก่ที่เคยเป็ นที่พกั อาศัยของตระกูลมาเอดะ
ในช่วงปี 1583 ท่านมาเอดะ โทชิอิเอะ ซึง่ เป็ นลูกน้ องคนสนิทของโทโยโทมิ ฮิเดะโยชิ ได้ ย้ายเข้ ามายังเมืองคา
นาซาวะ จากนันตระกู
้
ลมาเอดะ ก็ได้ เข้ าไปอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี ้ และปกครองเขตคางะจากนันเป็
้ นต้ นมา
และสถานที่แห่งนี ้เคยถูกใช้ เป็ นฐานทัพของกองทัพญี่ปนมาแล้
ุ่
ว หลังจากนันมหาวิ
้
ทยาลัยคานาซาว่า ใช้ ที่แห่ง
นี ้เป็ นวิทยาเขต สถานที่แห่งนี ้ได้ รับการซ่อมแซมในปี 1996 และฮิชิยะงุระ (หอคอยรู ปเพชร) โกะจิกเค็น นางะ
ยะ (โกดังยาว 90 หลา) รวมถึงฮาชิซุเมมง ทสุซุคิ ยะงุระ (หอคอยป้องกันประตูใกล้ เคียง) ได้ รับการฟื น้ ฟู และ
เปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เข้ าชมในปี 2001
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่ Route Inn Kanazawa Ekimae หรื อเทียบเท่า

แอลไพน์ รูท - กาแพงหิมะมุโรโดะ - AEON คานาซาวะ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางสูจ่ ดุ เริ่ มต้ นของ เส้ นทางสายแอลไพน์ อันโด่งดังของจังหวัดโทยามะ เพื่อขึ ้น
เคเบิ ้ลคาร์ จากสถานีทาเตะยามะ สูส่ ถานีบิโจไดที่ระดับความสูงถึง 977 เมตรจากระดับน ้าทะเล โดยเส้ นทาง
ของเคเบิ ้ลคาร์ มีความยาวถึง 1.3 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที จากนันน
้ าท่านนัง่ รถบัสต่อสู่
สถานีมโู รโดะใช้ เวลาประมาณ 50 นาที บนเส้ นทางหิมะยาวกว่า 23 กิโลเมตร เพื่อที่ท่านจะได้ ชมกับ กาแพง
หิมะมุโรโดะ ที่เกิดจากการตัดช่องทางทะลุหิมะหนาเป็ นเส้ นทางเดิน ซึง่ กาแพงนี ้มีความสูงถึง 16-20 เมตร
ในช่วงที่หิมะยังไม่ละลาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
จากนันน
้ าท่านเดินทางลงจากเทือกเขาแจแปนแอลป์ เดินทางสู่ เมืองคานาซาวะ ให้ ท่านได้ อิสระเพลิดเพลิน
กับการช้ อปปิ ง้ สินค้ าญี่ปนที
ุ่ ่ห้าง AEON ท่านสามารถเลือกซื ้อหาของใช้ ประจาวันต่างๆ ที่น่าใช้ ในสไตล์ญี่ปนุ่
ได้ รวมไปถึงเครื่ องสาอางแบรนด์ญี่ปนต่
ุ่ างๆ ตามเคาน์เตอร์ รวมไปถึงเครื่ องอุปโภคและบริ โภคชื่อดังมากมาย
ทังขนมขบเคี
้
้ยว บะหมี่กงึ่ สาเร็จรู ป ผงโรยข้ าว เครื่ องปรุ งสาเร็จรู ป ชา กาแฟ เบียร์ แชมพู สบู่ ยาสีฟัน และของ
ใช้ ประจาวันอื่นๆ อีกมากมายได้ ที่นี่ (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
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ค่า

พักที่ Route Inn Kanazawa Ekimae หรื อเทียบเท่า

เช้ า

เที่ยง
13.00 น.
16.05 น.
19.45 น.
21.35 น.
23.35 น.

คานาซาวะ - ปราสาทนาโกย่ า - ฮ่ องกง - กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
หลังอาหารเช้ านาท่านเดินทางไกลสูเ่ มืองนาโกย่า (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) นาท่านชม ปราสาทนา
โกย่ า สัญลักษณ์ของนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้ าภายในตัวปราสาท) ก่อสร้ างโดยโชกุน โทกุงาวะ อิเอะยาสุในปี
ค.ศ. 1612 มีรูปสลักปลาหัวเสือทองคา “คินชะจิ” ที่มีชื่อเสียง ซึง่ เป็ นรู ปสลักชะจิห้ มุ ทองเพียงหนึง่ เดียวในญี่ปนุ่
ตัวปราสาทถูกบูรณะขึ ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959 เพิ่มความงดงามภายนอกและจัดแสดงสิ่งของมากมาย พื ้นที่
บางส่วนของ “วังฮมมารุ โกะเท็น” ซึง่ เป็ นที่พกั ของเจ้ าของปราสาทและใช้ ต้อนรับแขกในสมัยก่อน ได้ ถกู บูรณะ
ใหม่และเปิ ดให้ เข้ าชมตังแต่
้ ปีค.ศ. 2013 เป็ นสถาปั ตยกรรมไม้ แบบดังเดิ
้ ม มีภาพวาดบนผนังห้ องแต่งแต้ มสีสนั
ให้ วิจิตรเปี่ ยมด้ วยความสง่างาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
ได้ เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสูท่ ่าอากาศยานนานาชาติเซ็นแทร จูบุ เมืองนาโกย่า จังหวัดไอจิ เพื่อ
เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯ
เดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 539
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุ งเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 617
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กพักกับผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว

22-26 เม.ย. 60

35,900

35,900

35,900

33,900

8,000

25-29 เม.ย. 60

35,900

35,900

35,900

33,900

8,000
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16-20 พ.ค. 60

32,900

32,900

32,900

30,900

7,000

17-21 พ.ค. 60

32,900

32,900

32,900

30,900

7,000

18-22 พ.ค. 60

33,900

33,900

33,900

31,900

7,000

03-07 มิ.ย. 60

33,900

33,900

33,900

31,900

7,000

06-10 มิ.ย. 60

32,900

32,900

32,900

30,900

7,000

ราคานี ้รวม
- ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
- โรงแรมที่พกั 3 คืนที่ญี่ปนุ่
- ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุใน
รายการ
- อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวก
ตลอดการเดินทาง ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท
- ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียม
การบินทุกชนิดที่มี

ราคานี ้ไม่รวม
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถที่
ญี่ปนุ่ (ท่านละ 900 บาทตลอดทริ ป โดยชาระก่อน
เดินทาง พร้ อมค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ)
- ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะ
ในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ ปเหมาที่ต้องการใบกากับภาษี และได้
ต่อรองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
- ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 30
ก.ก. ต่อท่าน

* ผู้เดินทางที่มีอายุ 70-74 ปี บริ ษัทประกันจะให้ ความ
คุ้มครองครึ่งหนึง่ อายุเกิน 75 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทประกันจะ
ไม่ให้ ความคุ้มครอง
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หมายเหตุ
- มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 20 วัน
- ทัวร์ ทกุ กรุ๊ ปของบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่ องของสายการบิน อุบตั ิเหตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุ
สุดวิสยั หรื อภัยทางธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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