
#11877 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 5 วัน 3 คืน เยือน
หมูบานชิราคาวาโกะ ชมสวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา วัดโอสุคันนอน ยานโอสุ ชมอาคารทาคายามาจิน
ยะ ปราสาทมัตสึโมโต สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ ออนเซ็นธรรมชาติ ภูเขาไฟ
ฟูจิ(ขึ้นยูกับสภาพอากาศ) เรียนพิธีชงชาญี่ปุน ทะเลสาบฮามานาโกะ ยานซาคาเอะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - ทาคายามา - เมือง
เกาซันมาชิซูจิ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต   

Matsumoto Hotel
หรือเทียบเทา

3 ปราสาทมัตสึโมโต - สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - น้ําตกเมียวจิน - ออนเซน   

FUJISAN
HOTEL
RESORT หรือ
เทียบเทา

4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญ่ีป ุน - ทะเลสาบยามานากาโกะ - นาโกยา - ยานซาคาเอะ   

Toyoko Inn
Nagoya Meieki
Minami หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
฿19,888 
฿15,888

฿19,888 
฿15,888

฿19,888 
฿15,888

฿7,900

3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 ฿19,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ -
ทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา -
ชิราคาวาโกะ - มัตสึโมโต

กําหนดการทั้งหมด

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20
กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม ค่ํา

20:00 น. พรอมกันท่ี สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร สายการบิน AIR
ASIA X เจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.55 น. เหินฟาสู เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ638

สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเปา 20
กก./ทาน หากตองการซ้ือน้ําหนักเพ่ิม ตองเสียคาใชจาย)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและ
ศุลกากร เรียบรอยแลว (เวลาท่ีญ่ีป ุน เร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา) ***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษ
ปรับและจับ

นําทานสู วัดโอสุคันนอน (Osu Kannon Temple) เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน
โดยวัตถุประสงคหลักของวัดแหงน้ี คือการเคารพบูชารูปสลักไมของ เทพคันนอน เทพแหงความเมตตา ซ่ึงแกะสลักโดยพระสงฆ
Kobo Daishi ภายใตหองโถงใหญ คือหองสมุดชินปูคุจิ ท่ีจัดเก็บหนังสือภาษาญ่ีป ุนและภาษาจีน กวา 15,000 เลม

้ ้ ้



จากนั้นอิสระใหทานชอปป้ิง ยานชอปป้ิงโอสุ (Osu Shopping Arcade) ของเมืองนาโงยา มีรานคานอยใหญมากมายกวา
1,200 รานคาเรียงรายตลอดสองขางทาง ประกอบดวยอาหารและสินคาทันสมัย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู ทาคายามา (Takayama)

ทานเดินเลน ชมบรรยากาศเมืองเกาทาคายามาท่ี ซันมาชิซูจิ ยานเมืองเกาท่ีอนุรักษความเป็นเอโดะไดเป็นอยางดี

ผานชม อาคารทาคายามาจินยะ (Takayama Jinya) อดีตทําหนาท่ีเป็นสํานักงานรัฐบาลทองถิ่นประจําภูมิภาคฮิดะ ปัจจุบัน
ใชเป็นท่ีจัดแสดงขาวของและเอกสารทางการของขุนนางศักดินา แผนท่ีภูมิภาคฮิดะ และประวัติศาสตรแผนเมือง เป็นตน (ไม
รวมคาเขา จายเพ่ิมประมาณ 430 เยน/ทาน)

นําทานสู ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) เมืองท่ีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญ่ีป ุน เป็นหมูบานชาวนาท่ีมีรูป
รางแปลกตาติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึง

เดินทางสู เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองของจังหวัดนากาโน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Matsumoto Hotel หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

 เชา

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยาเป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวน
อิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงา
วะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึง ของยานโอ
สึเป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็นจุดทอง
เท่ียวยอดฮิต ท่ีสุดของนาโกยา

ยานชอปป้ิง Osu เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและ
รานอาหาร ทุกชนิดของรานคารวมท้ังรานคาเครื่องใชไฟฟา, รานขายเสื้อผามือสองราน
อาหารและคาเฟ ท่ีเปิดอยู หางสรรพสินคาจะแออัดเสมอกับผูคนและเต็มไปดวยพลังงาน
หลายเหตุการณท่ีจะมีขึ้นตลอดท้ังปีรวมท้ังเทศกาลฤดูรอน Osu ในเดือนสิงหาคม Osu
Daido-chonin เทศกาลในเดือนตุลาคมและ Osu Setsubun Takarabune Gyoretsu

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปราสาทมัตสึโมโต - สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ - น้ําตกเมียวจิน -
ออนเซน

***สําคัญมาก!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับ
และจับ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

มัตสึโมโต

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

เป็นเมืองเกาสมัยเอโดะ ท่ีมีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนินชีวิตแบบด้ังเดิมไว ท้ังวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบด้ังเดิมของชาวนาญ่ีป ุนไดเป็น
อยางดี

ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี

หมูบานชิราคาวาโกไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ีใช
โครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

เป็นเมืองคลายเมืองหลวงของเกาะคิวชู ซ่ึงมีประชาการคับค่ังมาก เป็นศูนยกลางความ
เจริญของทางใตของญ่ีป ุน

 คํ่า  Matsumoto Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ปราสาทมัตสึโมโต (Matsumoto Castle) 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุด
ของประเทศญ่ีป ุน เน่ืองจากสรางอยูบนพ้ืนท่ีราบ ปราสาทแหงน้ีมีเอกลักษณตรงท่ีมีหอคอยและปอมปืนเชื่อมตอกับโครงสราง
อาคารหลัก และดวยสีโทนมืดทําใหเกิดความรูสึกท่ีย่ิงใหญและสุขุม จนไดรับ ฉายาวาปราสาทอีกา (Fugashi-Jo) ภายในตกแตง
ดวยไม จุดท่ีนาสนใจ ไดแก บันไดไมสูงชัน ชองเก็บหินสําหรับโจมตีศัตรู ชองสําหรับธนู และหอสังเกตการณบนชั้น นําทานอิส
ระชอปป้ิงสินคาพ้ืนเมือง พรอมกับสัมผัสบรรยากาศชาวเมืองทองถิ่น

บาย

รับประทานอาหารกลางวันตาม ณ ภัตตาคาร

นําทานชม สวนดอกไมฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไมท่ีเรียกไดวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมขนาดใหญใกลกับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ มีดอกไมหลายพันธุ ท่ีปลูกไวใหนัก
ทองเท่ียวไดเดินทางมาชมตลอดท้ังปี ภายในสวนนอกจากทุงกวางแลวนั้นยังมีดอกไมท่ีถูกปลูกไวในโดมขนาดใหญ เพ่ือท่ีวาหาก
วันใดท่ีมีฝนตก ยังสามารถสัมผัสความงามของดอกไมในรมได

ไฮไลท!!! น้ําตกเมียวจิน ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุมถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพ
ประทับใจตามอัธยาศัย

ทานสามารถเขาชมดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน วาชวงไหนมีด
อกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ (ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม : ดอกทิวลิป, เดือน
มิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกปอปป้ี,แคลิฟอรเนียปอปป้ี, เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน : ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส
และดอกทานตะวัน เป็นตน)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม

ท่ีพัก FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน

ปราสาทมัตสึโมโต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สวนดอกไมฮะนะโนะมิยะโกะ บาย

เป็นสวนดอกไมท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดแหงหน่ึง สามารถถายรูปคูกับดอกไมในทุงกวาง
พรอมกับภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังชวงเวลาตั้งแตปลายฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวงเต็ม
ไปดวยสีสันของดอกไมนานาพันธุ มีเรือนกระจกท่ีเรียกวา “โดมดอกไม” พรมดอกไมแตม
สีสันใหเชิงภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไมบนเนินสูง มีดอกไมนานาพันธุผลัดเปล่ียนกันมา
ประดับวิวภูเขา ไฟฟูจิตามฤดูกาล เชนชวงฤดูใบไมผลิจะมีดอกทิวลิป,ชวงฤดูรอนมีดอก
ทานตะวัน,ชวงฤดูใบไมรวงมีดอกบานชื่น



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุน - ทะเลสาบยามานากาโกะ - นาโกยา
- ยานซาคาเอะ

ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม: ดอกทิวลิป, เดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม : ดอกปอปป้ี,แคลิฟอรเนีย
ปอปป้ี

เดือนกรกฏาคม-เดือนกันยายน: ดอกบานชื่น,ดอกคอสมอส และดอกทานตะวัน เป็นตน

นํ้าตกเมียวจิน
น้ําตกสูง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ภายในสวน บริเวณรอบๆ น้ําตกยังมีกังหันและ มุม
ถายรูปใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ทานสามารถเขาชม
ดอกไมไดตั้งแตฤดูใบไมผลิจนถึงฤดูใบไมรวง ทางสวนมีตารางบอกชวงเวลาดอกไมบาน
วาชวงไหนมีดอกไมอะไรใหทานไดเพลิดเพลินกับสีสันของดอกไมนานาพันธุ

ออนเซน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 FUJISAN HOTEL RESORT หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจักไปท่ัวโลกในเรื่องความสวยงามท่ีธรรมชาติไดมอบมาใหอยางลงตัว
และยังถือวาเป็นสัญลักษณหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน นําทานขึ้นสูชั้นท่ี 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิไ์มขึ้น ในกรณีท่ีอากาศไม
เอ้ืออํานวย หรือ ทางขึ้นปิด) ท่ีทุกทานจะไดเห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความ
หนาวเย็น ใหทุกทานไดถายภาพความประทับใจเก็บไว และเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก อิสระใหทานไดเพลิดเพลินกับการถายรูป
และซ้ือของท่ีระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวญ่ีป ุน น่ันก็คือ การเรียนพิธีชงชาญ่ีป ุน (Sado) โดยการชงชาตามแบบญ่ีป ุนนั้น มี
ขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแตการชงชา การรับชา และการด่ืมชา ทุกขั้นตอนนั้นลวนมีพิธี รายละเอียดท่ีบรรจงและสวยงามเป็น
อยางมาก

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

เดินทางสู ทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamana) หรือทะเลสาบปลาไหล โดยสถานท่ีแหงน้ีจะเป็นจุดชมวิวและเป็นท่ีพัก
จอดรถ มีรานคาและผลิตภัณฑเกี่ยวกับปลาไหลใหเลือกซ้ือเป็นของท่ีระลึก

นําทานสู เมืองนาโกยา

จากนั้นเดินทางสู ยานซาคาเอะ (Sakae) เป็นยานธุรกิจการคา มีหางสรรพสินคามัตสึซาคายะ หรือ เมืองใตดิน (central
park) ท่ีเต็มไปดวยรานตางๆ ท่ีน่ีกินบริเวณตั้งแตสถานีซาคาเอะไปจนถึงสถานีฮิซายะโอโดริ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

่



วันท่ี 5 ทาอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ภูเขาไฟฟูจิ

พิธีชงชาญี่ปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน รอบๆ ภูเขาเต็มไปดวยธรรชาติอันงดงาม ภูเขาฟูจิมี
อิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมของญ่ีป ุนมาตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวาภูเขาฟูจิ เป็นหัวใจของ
ญ่ีป ุน

พิธีชงชาญ่ีป ุน ซ่ึงเป็นเอกลักษณของประเทศญ่ีป ุนวาดวยการใชเวลาอยางสุนทรีย ดวย
การด่ืมและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา นับตั้งแตประมาณศตวรรษท่ี 14 ตนฉบับของ
พิธีชงชา และใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศของการจําลองเรื่องราวเกี่ยวการพบปะกันใน
วงสังคมเกี่ยวกับการด่ิมและชงชาท่ีไดแพรหลายในบรรดาชนชั้นสูงท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
ญ่ีป ุน

ทะเลสาบยามานากาโกะ

นาโกยา

ยานซาคาเอะ

 บาย

เป็นทะเลสาบท่ีตั้งอยูทางเชิงเขาฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เกิดจากการประ
ทุของภูเขาไฟฟูจิ นอกจากทะเลสาบยามานากาโกะ(Yamanakako) แลวยังมีทะเลสาบ
ขนาดใหญอ่ืนๆอีก รวมแลวมีทะเลสาบท้ังสิ้น 5 แหง ตั้งอยูท่ีเชิงเขาทางทิศเหนือของ
ภูเขาไฟฟูจิ เรียงตัวกันเป็นรูปโคง เรียกทะเลสาบท้ัง 5 แหงน้ีวา ฟูจิโงะโกะ(Fujigoko)
หรือทะเลสาบฟูจิท้ัง 5

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาดกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ **สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา

09.00 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ639

บาย

13.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ **สายการบินมีบริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง**

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกสั้นๆวา สนามบินจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005 มี 1
เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
บริษัทขอสงวนสิทธิ:์ รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน

เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ
10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดิน
ทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

12. กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดหองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ 1ขวด ตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี 2 ของการเดินทาง ถึงวันท่ี 3 ของการเดินทาง รวมจํานวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพ่ิม
เวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก
จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง
 

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน

- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

่ ่ ่ ่



- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทอง
เท่ียวทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม
รับผิดชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการท่ีระบุ รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามัน 

- คารถโคชปรับอากาศ 

- โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุ หรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

- คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน กรณีประกาศใหกลับมาย่ืนรองขอวีซาอีกครั้ง (เน่ืองจากทางญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืน
วีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทยสําหรับผูท่ีประสงคพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน)

- หากในภายหลังทางรัฐบาลญ่ีป ุนประกาศใหย่ืนวีซาตามเดิม ผูเดินทางจะตองจายเพ่ิม 2,000 บาท สําหรับการย่ืนรองขอวีซา

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

- คามัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

- คาทิปมัคคุเทศก, คนขับรถ, 1,500 บาท/ทาน/ทริป, คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 %

วีซา
โปรดตรวจสอบ Passport จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนาหาก

ไมมั่นใจโปรดสอบถาม

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศญ่ีป ุน* ดังตอไปน้ี

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯจัดการให)

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทจัดการให)

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (ทางบริษัทฯ จัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)

1. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน 

2. กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมายและเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

4. เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

 



หมายเหตุ
สําหรับลูกคาทานท่ีไมเอาตั๋วเครื่องบิน หักคาตั๋วออก 6,000 บาท จากราคาทัวร

* ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง *

เดินทางขึ้นตํ่า 34 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาเด็กอายุตํ่ากวา 2 ปี (Infant) ทานละ 7,900 บาท ราคาน้ีไมรวมคาทิปไกด
ทานละ 1,500 บาท/ทริป**
 

การยกเลิก
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

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


