
#15413 ทัวรญ่ีปุน ทาคายามา นาโกยา 5 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวะโกะ เจแปนแอลป บิน XJ
ทัวรญี่ปุน ทาคายามา ทาเทยามา นาโกยา เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ อิออนจัสโก คุ
โรเบะไดรา สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ศาลเจาโอสึคันนง ถนนชอปปงโอสุ มิตซุยเอ
าทเล็ท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคา
ยามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนมอลลมัตสึโมโต   

Itoen Hotel
Asamanoyu หรือ
เทียบเทา

3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีไดคัมโป
(จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)   

Gujyo Vacance
Mura Hotel หรือ
เทียบเทา

4 ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - นาโกยา - นางาชิมา มิ
ทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต   

Hotel Koyo หรือ
เทียบเทา

5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

19 เม.ย. 65 - 23 เม.ย.
65

฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

26 เม.ย. 65 - 30 เม.ย.
65

฿29,999 ฿29,999 ฿29,999 ฿8,000

3 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

10 พ.ค. 65 - 14 พ.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

17 พ.ค. 65 - 21 พ.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

24 พ.ค. 65 - 28 พ.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

31 พ.ค. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,000

7 มิ.ย. 65 - 11 มิ.ย. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

14 มิ.ย. 65 - 18 มิ.ย. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000

28 มิ.ย. 65 - 2 ก.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ -
ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนม
อลลมัตสึโมโต

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม ค่ํา

20.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพ่ือเตรียมตัวเดินทาง และ
ผานขั้นตอนการเช็คอิน

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

23.55 น. เหินฟาสู สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยเท่ียวบินท่ี XJ638 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดท่ีอุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติท่ีสวยงาม ผูคนท่ีเป็นมิตร ท่ีไดชื่อ
วา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยูในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีตไวไดอยางลงตัว นําทานเท่ียวชม เมืองทาคายามา ท่ีไดชื่อวา“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขนาดเล็กนารักตั้งอยู
ในหุบเขาท่ียังคงดูแลวัด ศาลเจา แมน้ํา สะพาน ตลาดเชา

นําทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานท่ีไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซ่ึงเป็นแบบญ่ีป ุนด้ังเดิม ชื่อน้ีไดมาจากคําวา กัสโช ซ่ึงแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานท่ีหลังคาชัน

่ ่



ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือท่ีพนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซ่ึง
โครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชตะปูแมแตตัวเดียว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู โทปันยากิหมู

นําทานชมสถานท่ีสําคัญเมื่อครั้งอดีต ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็นท้ังท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปีท่ีแลว เป็นท่ีทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวท่ีขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซ่ึงภายในน้ีประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนักโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหนาท่ี ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

จากนั้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซ่ึงเต็มไปดวยบานเรือน และรานคานารัก ๆ ท่ียังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปีกอน ใหทานไดเลือกซ้ือของท่ีระลึกพ้ืนเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันนาประทับใจ ไมวาจะเป็นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซ่ึงเป็นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน

นําทานอิสระชอปป้ิง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ซ้ือของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซ้ือไดท่ีน่ีไดเลย

ค่ํา

เพ่ือไมเป็นการเสียเวลาชอปป้ิงอิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

ทาคายามา

ชิราคาวาโกะ

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

เป็นเมืองแหงปราสาทท่ีบานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัติศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็นบานเรือนท่ีมีโครงหนาตางขัดกันเป็นตาราง และวัดท่ีมีประวัติศาสตรเกาแก

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ โทปันยากิหมู

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เขื่อนคุโร
เบะ - สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวท่ีราบไดคัมโป)

ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

อิออนมอลลมัตสึโมโต

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

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

หางสรรพสินคาท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริตะ ภายในตกแตงในรูปแบบท่ีทันสมัยสไตลญ่ีป ุน มีรานคาท่ีหลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซ่ึงบาง
รานไมตองเสียภาษีสินคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

 คํ่า  Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง ทาเทยามา เสนทาง กําแพงหิมะ เจแปน แอลป เสนทางทองเท่ียวคลาสสิคท่ีทานจะประทับใจไมรูลืม
(ขึ้นกับสภาพอากาศ)

นําทานน่ัง กระเชาไฟฟารูปขั้นบันไดสูท่ีราบสูงบิโจไดรา เพ่ือทําการเปล่ียนรถโคชเป็นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน

นําทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย ผานปาสนและทุงราบท่ีมีมนตเสนหแตกตางกันทุกฤดู เชน น้ําตกโชเมียวเป็นน้ําตกท่ีสูง
ท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ผานปาสนดึกดําบรรพท่ีมีอายุกวา 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหิมะท่ีสูงราว 20 เมตร (ชวงกลาง
เดือนเมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม) ถึง ยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของเสนทางน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาไรมลพิษทะลุ อุโมงคใตภูเขาทาเทยามา ดวยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นท่ีสองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจิ สู ท่ีราบไดคัมโป ชมความงดงามแหงทัศนียภาพอีกฟากฝ่ังของภูเขา

จากนั้นเดินทางสู คุโรเบะไดรา ท่ีราบสูงบนไหลเขาท่ีทานสามารถชมทัศนียภาพของชองเขาท่ีเป็นเหวลึก สรางความตื่นตา
ตื่นใจอยางย่ิงแกนักทองเท่ียว

่ ้ ้ ่



นําทานโดยสาร กระเชาขามเหวลึก ซ่ึงมีเพียงลวดสลิงของกระเชาจากตนทางถึงปลายทางเทานั้น ไมมีเสาค้ําหรือค่ันกลางเป็น
ทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉายาวา กระเชาพาโนรามา นําทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพ่ือลดระดับลงสูสัน
เขื่อน คุโรเบะ เป็นเขื่อนขนาดยักษท่ีมีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทานสามารถเดินชมวิวท่ีวิเศษย่ิงใหญตระการตาของ
เทือกเขาแอลปได

จากนั้นนําทานสูดานสุดทายของ เสนทางธรรมชาติ นําทานโดยสารรถโคชไฟฟาปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทางยาวรวม
ถึง 6.1 กิโลเมตร จากนั้นนําทานเดินทางสูท่ีพัก

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ชาบูหมูสไตลญ่ีป ุน

พักท่ี Gujyo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา

กระเชาไฟฟาทาเทยามา

เจแปนแอลป

ดอยมุโรโด

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาท่ีนําชมเสนทางสายอัลไพนทาเทยามา คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปนแอ
ลป เป็นเสนทางธรรมชาติท่ีตั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญ่ีป ุน พาดผานวิวทิวทัศน ท่ีสลับซับซอนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน หรือท่ีรูจักกันวา
เจแปนแอลป

เป็นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ท่ีมีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป นักทองเท่ียวบางทานก็จะรูจักสถานท่ีแหงน้ีใน
นามของเจแปนแอลป ท่ีน่ีมีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ท่ีไดชื่อวาเป็นกําแพงหิมะ
ท่ีสวยท่ีสุดในโลก

เป็นจุดชมวิวสูงสุดของเสนทางเจปนแอลปบริเวณยอดเขา ตรงน้ีนักทองเท่ียวสามารถ
เห็นทะเลสาบนอยใหญ กับทะเลเมฆท่ีตัดกับขอบฟาสีสันสดใสอันสุดงดงามได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เขื่อนคุโรเบะ บาย

เขื่อนน้ีมีความสูง 186 เมตร ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิตไฟฟาใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงหน่ึงของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนทุก
วัน ซ่ึงเป็นภาพท่ีสวยงามภาพหน่ึง



วันท่ี 4 ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - นาโก
ยา - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)
เปนสถานีรถรางและกระเชาไฟฟาสําหรับการเดินทางไปเจแปนแอลป ท่ีสถานีกระเชาน้ีมี
จุดชมวิวท่ีจะไดเห็นทัศนียภาพอันงดงามของแนวเทือกเขาอันย่ิงใหญ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ชาบู

 Gujyo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ใหทานไดน่ังรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร ชมความสวยงามของดอกไม
นานาพันธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลล่ี, ซาเวียร, ดอกเวอรจิเน่ีย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ท่ีเบงบานตอนรับผูท่ีมาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจท่ีแสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกท้ังฉากหลังยังเป็นโบสถสุดคลาสสิค

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอ่ืนๆใหรับชมจํานวนมาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

นําทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เป็นหน่ึงในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุดในญ่ีป ุน และเป็นวัดประจํา
ตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็นประวัติศาสตรหนาหน่ึง
ของยานโอสึ OSU เป็นเมืองท่ีผสมผสานระหวางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็นจุดทองเท่ียวยอดฮิตท่ีสุด
ของนาโกยา ซ่ึงนอกจากคนญ่ีป ุนแลว นักทองเท่ียวตางชาติก็นิยมมาเย่ียมชมเชนกัน

จากนั้นอิสระชอปป้ิง ณ บริเวณถนนชอปป้ิงโอสุ ซ่ึงมีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็นถนนการคาท่ีมีชื่อเสียงและไดรับความ
นิยมจากนักทองเท่ียวเป็นอยางมากดวยมนตเสนหของบรรยากาศยานชนชั้นแบบด้ังเดิม ถนนชอปป้ิงน้ีประกอบไปดวยรานคา
มากมายกวา 1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร นําทานเดินทางสู นาโกยา

นําทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิตซุยเอาทเล็ท ซ่ึงเอาทเล็ทน้ีเป็นสวนหน่ึงของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด
มีอาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่น
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Koyo หรือเทียบเทา

ฟารมบอกกะโนะซาโตะ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นฟารมท่ีมีดอกไมมากมายไมวาจะเป็นดอกทิวลิป ดอกพิงคมอส สวนดอกกุหลาบ
อังกฤษ ดอกไอริส หรือทุงลาเวนเดอร (ในฤดูรอน) และอีกมากมายแขงขันกันอวดสีสัน
นับรอยสายพันธท่ีชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ ใหทานไดเดินเลนและถายภาพ
บรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา อีกท้ังยังมีบรรยากาศอันนารื่นรมชมความงามตาม

้



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอ่ืนๆใหรับชมจํานวนมาก

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน ท้ังวิวทิวทัศนบางสวนของเทือกเขาแอลปตอนเหนือ
ของญ่ีป ุนท่ีปกคลุมไปดวยหิมะอันสวยงาม ท้ังฟารมเล้ียงแกะ ฟารมมา และกิจกรรมตาง
ๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตป้ิงยางยากินิคุ

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

นาโกยา

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

 บาย

เป็นวัดพุทธท่ีมีชื่อเสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซ่ึงเป็นวัดของนิกายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็นสวยหน่ึงของกลุมวัดท้ั ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองและเป็น
วัดท่ีไดรับความนับถือจากชาวญ่ีป ุนเป็นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงน้ีแมจะ
ถูกทําลายจากท้ังอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

เป็นยานชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ท้ังยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟา รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ท่ีเปิดอยูมากมาย

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

ท่ีน่ีเป็นเาทเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

 คํ่า  Hotel Koyo หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

09.00 น. เหินฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เท่ียวบินท่ี XJ639 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

บาย

13.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. ประเทศญ่ีป ุน มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด  ไข เน้ือสัตว ไส
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก
 

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท ตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.      

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

่ ่



คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน     

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ              

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศญ่ีป ุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้น

ในประเทศญ่ีป ุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพ่ิม ทาน
ละ 1,700 บาท**

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

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

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให

2. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุนได (เชน เงินสด บัตรเครดิต)

3. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

4. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศญ่ีป ุน ทางทัวรจัดเตรียมให
 

หมายเหตุ
 บริการน้ําด่ืมวันละ 1 ขวดในวันท่ีมีรายการทองเท่ียว**

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเท่ียวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

คาทัวรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง



บริษัทเป็นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว ***ในกรณีท่ีวันเดินทางตรง
กับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


