
#11262 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ กําแพงหิมะเจแปนแอลป บิน JL *(เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา ปราสาทนาโกยา เมืองมิโนะ เมืองเซกิ รานมีดซันชู
ปราสาทมัตสึโมโตะ เขาทาเทยามา กําแพงหิมะเจแปนแอลป เขื่อนคุโรเบะ ฮิดะทาคา
ยามา หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ปราสาทนาโกยา - เมืองเซกิ - รานซันซู
- ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทมัตสึโมโตะ   

MATSUMOTO
HOTEL หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปน
แอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เข่ือนคุโรเบะ   

TATEYAMA HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

4 เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - อิออนมอลลกิฟุ   
HASHIMA HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

5 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,900

28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 ฿36,888 ฿36,888 ฿36,888 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ปราสาทนาโกยา - เมือง
เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทมัตสึโม
โตะ

กําหนดการทั้งหมด

น้ําหนักสัมภาระเช็คอินฟรี 2 ชิน้ (23 กก./ชิน้) รวม 46 กก.ตอทาน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชัน้ 4 เคานเตอรสายการบินเจแปนแอรไลน (JL)
สนามบินสุวรรณภูมิ พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และหัวหนา
ทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.55 น. ออกเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน JAPAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี
JL738

08.15 น. เดินทางถึง เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผานขัน้ตอนศุลกากร

นําทานเดินทางสู ปราสาทนาโกยา ภายในมีพิพิธภัณฑท่ีทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตรของปราสาท
สวนหยอมรอบปราสาทแบงเป็น 2 ชัน้ คือคูเมือง และกําแพงปอมปราการ ซ่ึงเป็นจุดชมดอกซากุระบานในชวงปลายเดือน
มีนาคม-ตนเดือนเมษายน ดวยความท่ีหลายๆอยางทําใหตองมีการปรับปรุงตัวปราสาทอีกครัง้เพ่ือความมัน่คงและงดงาม

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองมิโนะ เมืองท่ีอยูใน จ.กิฟุ ภูมิภาคชูบุ ทางตอนกลางของประเทศญ่ีป ุน เสนหหน่ึงของเมืองน้ีก็คือ
ยานถนนเมะโนะจิท่ีเรียงรายไปดวยอาคารเกาแกสองขางถนน ยานน้ีถูกพัฒนาขึน้โดยไดเมียวคะนะโมริ นากะฉิกะ ในยุคเอโดะ
จนกลายเป็นยานการคาสําคัญหน่ึงของประเทศในยุคน้ัน

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ยัง
เป็นเมืองท่ีมี ชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยาง ดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิน้
ไมวาจะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บ กรรไกรหลากขนาด นอกจากน้ียังมีดาบญ่ีป ุน ขนมและเครื่องด่ืม
เย็น ๆ จําหนายอีกดวย อีกสิ่งหน่ึงพลาดไมไดเมื่อมารานซันชูคือ ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคม ๆ ท่ีฟันฉับเดียวก็
ขาดเป็น 2 ทอน

จากน้ันนําทานเดินทางสู ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) ตัง้อยูท่ีเมืองมัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน นับ
วาเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีปังมากๆของเมืองแหงน้ี แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทดัง้เดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พัก MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร

ปราสาทนาโกยา

 เชา

เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

ปราสาทแหงน้ี ถูกสรางขึน้ในสมัยเอโดะ ซ่ึงปัจจุบันตัวปราสาทถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑให
ความรูเกี่ยวกับปราสาทเกือบทัง้หมด ลักษณะเดนของปราสาทนาโงยาก็คือท่ีบริเวณปอม
ปราการของปราสาทมีปลาคารฟทองคํา ซ่ึงมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู ถือวาเป็นปลาคารฟ
ทองคําประดับปราสาทซ่ึงใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เมืองเซกิ

รานซันซู

 บาย

เมืองเซกิ (Seki city) เมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรท่ีมีมากวาพันปี ถึงวันน้ี ท่ีน่ียังเป็น
เมืองอุตสาหกรรมผลิตสินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินคาสงออกไป
ท่ัวโลก สรางรายไดหลอเลีย้งเมืองน้ีไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกทัง้ยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิน้



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สถานีทาเทะยามา - สถานีมูโรโดะ - ยอดเขาทาเทยามา หรือ กํา
แพงหิมะเจแปนแอลป - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - เขื่อนคุโรเบะ

สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและ
จับ

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

ปราสาทมัตสึโมโตะ

อิไอ คือ หน่ึงในศิลปะดาบญ่ีป ุนชนิดหน่ึงซ่ึงยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปัจจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางท่ีเรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูตอสู
เหมือนอยางการฟันดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝักใน
ทาน่ังอยางมีแบบแผนซ่ึงเป็นศิลปะท่ีไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความดัง้เดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึน้
ทะเบียนใหเป็นสมบัติลํา้คาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ ในเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา-คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปน
แอลป โดยการนําทานเดินทางสู สถานีทาเทยามา

นําทานเดินทางโดยเคเบิล้คารลอดภูเขาสู สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. นําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดย
รถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ใหทานไดเก็บเกี่ยวความประทับใจตาม
อัธยาศัย

จากน้ันนําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงใน
สามภูเขาศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญ่ีป ุนตัง้แตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเท
ยามา ซ่ึงในวันท่ีทองฟาโปรง สามารถมอง เห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

ใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) เป็นท่ีทราบกันดีวา เสนทางแอลปทา
เตยามะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญ่ีป ุน” ซ่ึงเป็นเสนทางทะลุผานเขาทาเตยามะ แอลปญ่ีป ุนอันย่ิงใหญ สูงจากระดับน้ําทะเล
2400 เมตร ท่ีสามารถขามผานจากจังหวัดโทยามาไปจังหวัดนากาโนโดยการน่ังยานพาหนะชนิดตาง ๆ เจแปนแอลปจะกลายเป็น
ถนนหิมะท่ี “ถูกแกะใหผาน”ไดโดยตลอดอยางแทจริง ไมมีสถานท่ีใดท่ีจะสัมผัสประสบการณเชนน้ีไดอีกแลว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา ท่ีมีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค ท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน
จากน้ันนําทานโดยสารกระเชาไฟฟา ท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีคุโรเบไดระ

จากน้ันนําทานน่ังเคเบิล้คารลอดภูเขาจากสถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็น
เคเบิล้คารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตัง้แตตนจนสุดเสนทาง ทัง้น้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว

้ ่ ่ ่ ้ ้ ่ ่ ่ ่



จากน้ันชม เขื่อนคุโรเบะ ซ่ึงเป็นเขื่อนยักษกัน้น้ําท่ีใหญมหึมาท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน จะมีสายรุงพาดผานตลอดปี ท่ีโอบลอม
ดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร ซ่ึงใชเวลา
ตัง้แตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิน้ประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใชเวลาในการสราง 4 ปี โดยจะใชเวลาเดินเทาเพ่ือขามเขื่อน 800
เมตร

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พัก TATEYAMA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

สถานีทาเทะยามา

สถานีมูโรโดะ

ยอดเขาทาเทยามา หรือ กําแพงหิมะเจแปนแอลป

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตัง้อยูในเขตโทยามา

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน อยูตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็นภาคกลางของญ่ีป ุน
น่ันเอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึงได
รับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป น่ันเอง นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ี
แหงน้ีในนามของ เจแปนแอลป หรือเสนทางธรรมชาติอัลไพน หรือทางทานอาจจะเรียก
ชื่อ ยาวๆ วา Tateyama Kurobe Alpine เทือกเขาทาเทยามา ตัง้อยูในภูมิภาคท่ีใหญ
ท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน เสนทางท่ียาวประมาณ 90
กิโลเมตรเชื่อมโยงจังหวัด Toyoma และ Naganoไวดวยกัน การเดินทางสวนใหญใช
เคเบิลคาร และรถประจําทาง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา บาย

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps



วันท่ี 4 เมืองทาคายามา - หมูบานชิราคาวาโกะ - อิออนมอลลกิฟุ

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

เขื่อนคุโรเบะ
สูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสรางนาน 7 ปี โดยใช
สําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหน่ึงของ
เสนทางทาเทยามา คุโรเบะ(Tateyama Kurobe Alpine Route)อีกดวย ตัง้แตปลาย
เดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุกวัน ซ่ึงเป็นภาพท่ี
สวยงามภาพหน่ึง

 คํ่า  TATEYAMA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู ฮิดะทาคายามา (Hida Takayama) ดินแดนในออมกอดแหงขุนเขาในตอนเหนือของจังหวัดกิฟุ
เป็นเมืองท่ียังคงบรรยากาศและสภาพบานเรือนของญ่ีป ุนในสมัยโบราณไวใหไดเห็นอยูในปัจจุบัน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู หมูบานมรดกโลกชิราคาวาโกะ ท่ียังคงอนุรักษบานสไตลญ่ีป ุนขนานแทดัง้เดิม และยังไดรับเลือกจากองค
การยูเนสโกใหเป็นมรดกโลก โครงสรางของบานสามารถรองรับหิมะท่ีตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และรูปรางของหลังคาเหมือน
กับสองมือพนมของพระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา “กัสโช” และมีผูคนจากท่ัวทุกมุมโลกหล่ังไหลเขามาชมความงามเป็น
จํานวนมากทุกๆ ปี

จากน้ันนําทานเดินทางสู AEON TOWN SHOPPING MALL ใหทานไดละลายเงินเยน ใหทานไดอิสระซ้ือสินคาท่ัวไป
ของญ่ีป ุน เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเปา , รองเทา,เสื้อผา รวมถึงรานรอยเยน

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงไดอยางจุใจ

พัก HASHIMA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

เมืองทาคายามา
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงไดอยางจุใจ

หมูบานชิราคาวาโกะ

อิออนมอลลกิฟุ

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจัว่แบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวทัง้ชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  HASHIMA HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา

10.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายบินเจแปนแอรไลน เท่ียวบินท่ี JL373 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
6.50 ชัว่โมง) บริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่องบิน

บาย

14.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกสัน้ๆวา สนามบินจูบุ ตัง้อยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครัง้แรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการทัง้สายการบินภายในและระหวางประเทศ

 บาย



 หมายเหตุ มีบริการอาหารและน้ําด่ืมบนเครื่องบิน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูเดินทาง 30 ทานขึน้ไป ถาจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคา หรือยกเลิกการเดินทาง 

กรณีทานมีการเดินทางดวยตัว๋เครื่องบินภายในประเทศตองรบกวนแจงใหกับเราทราบ ณ วันท่ีจองทัวร หากไมมีการแจงเรื่องไว
จะไมสามารถเรียกรองคาเสียหายท่ีเกิดขึน้จากตัว๋เครื่องบินดังกลาวได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีสนามบินทุกแหง และภาษีตัว๋ทุกชนิดเพ่ิม หากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง

หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอย
แลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพักทัง้น้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

สภาพการจราจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือวันเสาร-อาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศกและคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผู
เดินทางในบางครัง้ท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรมตามท่ีเรียนเสนอ

การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุนตามกฎหมายของสามารถใหบริการวันละ 10 ชัว่โมง ในวันน้ันๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได โดย
มัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสมทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆ เป็นหลัก

จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  

คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมา
ขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

หากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะ
ไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทนบริษัทฯ จะทําหนาท่ีประสานงานและ
เจาหนาท่ีจะทําการติดตอชวยเหลือทานเป็นระยะ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน,
อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตาง ๆ ท่ีเกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัท

บริษัทฯ จะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของ
สัมภาระระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ทัง้น้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึง
ถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ แลว

ขอความกรุณาทุกทานอานและศึกษาขอมูลทัง้หมดกอนการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจท่ีตรงกันระหวางทานและ
บริษัทฯ  
 

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจําทานละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมง หลังจากสงเอกสารจองทัวร

สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไมคืนคามัดจําทัวร
เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตัว๋เครื่องบิน

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึน้

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้ ้



ตัว๋เครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางและสายการบินท่ีระบุในโปรแกรม (ชัน้ทัศนาจร) รวมทัง้คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
ทัวร และคาธรรมเนียมน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บ 

คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีไดระบุไวในรายการ

โรงแรมท่ีพักตามระบุไวในรายการ หรือในระดับเดียวกัน 

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (คารักษาพยาบาล) **
ไมรวมประกันสุขภาพ ** 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องด่ืมในหองพัก เป็นตน

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรานอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษัทจัดให ในรายการทัวร

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาทําหนังสือเดินทาง / ตอหนาเลมหนังสือเดินทาง

คาเปล่ียนแปลงตัว๋เครื่องบิน สําหรับผูท่ีไปและ/หรือกลับ ไมพรอมพรอมคณะ (สอบถามคาใชจายกับเจาหนาท่ี)

คาธรรมเนียมในกรณีกระเปาสัมภาระมีน้ําหนักเกินกวาท่ีทางสายการบินกําหนด หรือมีขนาดใหญเกินกวาขนาดมาตรฐาน

คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทไดออกตัว๋ไปแลว

คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครัง้ (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนวีซา
เขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสัน้ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

คาธรรมเนียมทิปไกดและคนขับรถ 2,000 บาท/ทาน  ตลอดการเดินทาง (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

วีซา
จากการท่ีรัฐบาลญ่ีป ุน ประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศ ซ่ึงมีผลใชบังคับตัง้แตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ผูท่ีจะเขาประเทศไดน้ัน จะตอง
ผานการพิจารณาจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองกอนจึงจะสามารถเขาประเทศได (เชนเดียวกับผูท่ีย่ืนขอวีซากับทางสถานทูตฯ) ทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงคในการเขาประเทศ หรือขอตรวจเอกสารท่ีนํามา เชน ตัว๋เครื่องบินขากลับ หรือเอก
สารอ่ืนๆ สําหรับรายละเอียดของเอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาไดแก

(1)  ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

(2)  สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึน้ในระหวางท่ีพํานักในญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต) 

(3)  ชื่อ-ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน เชน โรงแรมท่ีพัก (ทางบริษัทฯ เตรียมให) 

(4)  กําหนดการเดินทาง ในชวงระยะเวลาท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ เตรียมให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน   (สําหรับกรณีการเขาประเทศดวยมาตรการยกเวนวีซา)

(1)  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยูอยางนอย 6 เดือน

(2)  กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย แลเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสัน้

(3)  ในขัน้ตอนของการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

(4)  เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ 
 

หมายเหตุ
หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน

กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอความกรุณาใหทานซ้ือตัว๋เครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมา
จากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ อน่ึง บริษัทฯ จะคอนเฟิรมกรุปประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง ขออภัยในความ
ไมสะดวก

้ ้ ่



ทานดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

บริษัทขอสงวนสิทธิ ์: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน
เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชัว่โมง อาทิเชน เริ่มงาน 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (ตองถึงโรงแรมเรียบรอยแลว) การใหบริการในแตละวัน ไมสามารถเพ่ิม
เวลาการใชรถบัสได ทัง้น้ีมัคคุเทศกและพนักงานขับรถจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ขึน้อยูกับสภาพการจราจร ณ วันเดิน
ทางน้ันๆเป็นหลัก

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 2,000 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค
อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ พรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําคาใชจาย
สวนตางท่ีสายการบินและบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดลําดับท่ีน่ัง ทางสายการบินจะเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

3. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน  
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชัน่ และหากเป็นกรณีการเดินทางท่ีบริษัทฯตองทําการวางการันตีคามัดจําหรือซ้ือขาดแบบมี

เงื่อนไข และหรือเท่ียวบินเหมาลํา CHARTER FILGHT หรือ EXTRA FLIGHT กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ  เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้


