#15413 ทัวรญี่ปุน 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

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ - ที่ทํา การเกา เมืองทาคา
ยามา - เมืองเกา ซันมาชิซูจ ิ - อิออนมอลลมัตสึโมโต

3

กระเชา ไฟฟ า ทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีไดคัมโป
(จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)



4
5

ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - วัดโอสุคันนอน - ยา นการคา โอสึ - นาโกยา - นางาชิมา มิ
ทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทา อากาศยานดอนเมือง

โรงแรม



-



Itoen Hotel
Asamanoyu หรือ
เทียบเทา





Gujyo Vacance
Mura Hotel หรือ
เทียบเทา







Hotel Koyo หรือ
เทียบเทา







-







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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบิน AIRASIA X เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และ
ผานขั้นตอนการเช็คอิน
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทั้งขาไปและขากลับ (นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
23.55 น. เหินฟ าสู สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน โดยเที่ยวบินที่ XJ638 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารรอนเสิรฟ
ทั้งขาไปและขากลับ (นํ้ าหนั กกระเป า 20 กก./ทาน หากตองการซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาคายามา - ชิราคาวาโกะ ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - อิออนม
อลลมัตสึโมโต
เชา
07.45 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกยา ประเทศญี่ปุน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นํ าทานเดินทางสู เมืองทาคายามา จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม ผูคนที่เป็ นมิต ร ที่ไดช่ อ
ื
วา“ลิต เติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน ารักตั้งอยูในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา และบรรยากาศแบบ
เมืองเกียวโตในอดีต ไวไดอยางลงตัว นํ าทานเที่ยวชม เมืองทาคายามา ที่ไดช่ อ
ื วา“ลิต เติ้ลเกียวโต เป็ นเมืองขนาดเล็กน ารักตั้งอยู
ในหุบเขาที่ยังคงดูแลวัด ศาลเจา แมนํ้า สะพาน ตลาดเชา
นํ าทานสู หมูบานชิราคาวะโกะ หมูบานที่ไดรับเลือกจากองคการยูเนสโกใหเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ทานจะไดพบกับ
บานในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็ นแบบญี่ปุนดั้งเดิม ชื่อนี้ ไดมาจากคําวา กัสโช ซึ่งแปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของบานที่หลังคาชัน
่

่

ถึง 60 องศา มีลักษณะคลายสองมือที่พนมเขาหากัน ตัวบานมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกวาง 10 เมตร ซึ่ง
โครงสรางของบานสรางขึ้นโดยไมใชต ะปูแมแตต ัวเดียว
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู โทปั นยากิหมู
นํ าทานชมสถานที่สําคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิ
ดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภายใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐในยุค
เอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวยบริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ
โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่ ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน
จากนั ้นเดินชม เขตเมืองเกาซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปดวยบานเรือน และรานคาน ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษแบบของบานในสมัยเอะ
โดะกวา 300 ปี กอน ใหทานไดเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน าประทับใจ ไมวาจะเป็ นเหลาสาเก ซุปมิ
โสะชิรุ ตุกตาซารุโบะโบะ ซึ่งเป็ นตุกตาตามความเชื่อของคนโบราณสมัยกอน
นํ าทานอิสระชอปปิ้ ง ณ หางสรรพสินคาขนาดใหญ หางฯ อิออน จัสโก ซื้อของฝากกอนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม
และ หากทานใดหลงไหลในรสชาดของคิทแคทชาเขียวสามารถหาซื้อไดที่นี่ไดเลย
คํ่า
เพื่อไมเป็ นการเสียเวลาชอปปิ้ งอิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาคายามา
เป็ นเมืองแหงปราสาทที่บานเมืองยังคงมีภาพของสะทอนของประวัต ิศาสตรเกาแกในอดีต
ไมวาจะเป็ นบานเรือนที่มีโครงหน าตางขัดกันเป็ นตาราง และวัดที่มีประวัต ิศาสตรเกาแก

ชิราคาวาโกะ
หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงนี้
ใชโครงสรางที่เรียกวา กัสโช ซึ่งแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหน าทําเป็ นหน าจั่วแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหน าตางเพื่อรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ โทปั นยากิหมู

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา
ใชเป็ นทั้งที่ทํางาน และที่อยูอาศัยของผูวาราชการจังหวัดฮิดะมาเป็ นเวลากวา 176 ปี ภาย
ใตการปกครองของโชกุนโตกุกาวา ในสมัยเอะโดะ หรือกวา 300 ปี ที่แลว เป็ นที่ทําการรัฐ
ในยุคเอะโดะเพียงแหงเดียวที่ขามพนยุคสมัยมาไดอยางสมบูรณ ซึ่งภายในนี้ ประกอบดวย
บริเวณไตสวนพิจารณาคดี หองขังนั กโทษ โรงครัว และหองพักของเจาหน าที่

เมืองเกาซันมาชิซูจิ
เป็ นเมืองเกาสมัยเอโดะ ที่มีอายุกวา 300 ปี แตยังคงอนุรักษสภาพแวดลอม และการ
ดําเนิ นชีวิต แบบดั้งเดิมไว ทั้งวัดวาอาราม ศาลเจา บานแบบดั้งเดิมของชาวนาญี่ปุนไดเป็ น
อยางดี

อิออนมอลลมัตสึโมโต
หางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เนื่ องจากตั้งอยูใกลกับสนามบิน
นานาชาตินาริต ะ ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุน มีรานคาที่หลากหลาย
มากกวา 150 รานจําหน ายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน ซึ่งบาง
รานไมต องเสียภาษีสินคาสําหรับนั กทองเที่ยวชาวตางชาติ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

 Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา
ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา ไมรวมคาเขาชมทานละ 430 เยน
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เขื่อนคุโร
เบะ - สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมือง ทาเทยามา เสนทาง กําแพงหิมะ เจแปน แอลป เสนทางทองเที่ยวคลาสสิคที่ทานจะประทับใจไมรูลืม
(ขึ้นกับสภาพอากาศ)
นํ าทานนั่ ง กระเชาไฟฟ ารูปขั้นบันไดสูที่ราบสูงบิโจไดรา เพื่อทําการเปลี่ยนรถโคชเป็ นสายธรรมชาติของทางวนอุทยาน
นํ าทานโดยสารรถโคชสูยอดดอย ผานป าสนและทุงราบที่มีมนตเสน หแตกตางกันทุกฤดู เชน นํ้ าตกโชเมียวเป็ นนํ้ าตกที่สูง
ที่สุดของประเทศญี่ปุน ผานป าสนดึกดําบรรพที่มีอายุกวา 1,000 ปี ลัดเลาะไปตามซอกกําแพงหิมะที่สูงราว 20 เมตร (ชวงกลาง
เดือนเมษายน-ตนเดือนพฤษภาคม) ถึง ยอดมุโรโด คือ จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเสนทางนี้
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานโดยสารรถโคชไฟฟ าไรมลพิษทะลุ อุโมงคใตภูเขาทาเทยามา ดวยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็ นที่สองรองจาก
ภูเขาไฟฟูจิ สู ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแหงทัศนี ยภาพอีกฟากฝั่ งของภูเขา
จากนั ้นเดินทางสู คุโรเบะไดรา ที่ราบสูงบนไหลเขาที่ทานสามารถชมทัศนี ยภาพของชองเขาที่เป็ นเหวลึก สรางความตื่นตา
ตื่นใจอยางยิ่งแกนักทองเที่ยว
่

้

้

่

นํ าทานโดยสาร กระเชาขามเหวลึก ซึ่งมีเพียงลวดสลิงของกระเชาจากตนทางถึงปลายทางเทานั ้น ไมมีเสาคํ้าหรือคั่นกลางเป็ น
ทางยาว 1,700 เมตร จึงไดฉายาวา กระเชาพาโนรามา นํ าทานโดยสารเคเบิลคารไฟฟ ารูปขั้นบันไดอีกครั้งเพื่อลดระดับลงสูสัน
เขื่อน คุโรเบะ เป็ นเขื่อนขนาดยักษที่มีความยาวของสันเขื่อนถึง 800 เมตร ทานสามารถเดินชมวิวที่วิเศษยิ่งใหญต ระการตาของ
เทือกเขาแอลป ได
จากนั ้นนํ าทานสูดานสุดทายของ เสนทางธรรมชาติ นํ าทานโดยสารรถโคชไฟฟ าปลอดมลพิษทะลุอุโมงคใตภูเขาทางยาวรวม
ถึง 6.1 กิโลเมตร จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูที่พัก
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู ชาบูหมูสไตลญี่ปุน
พักที่ Gujyo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาไฟฟาทาเทยามา
เป็ นกระเชาที่นําชมเสนทางสายอัลไพน ทาเทยามา คุโรเบะ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของเจแปนแอ
ลป เป็ นเสนทางธรรมชาติที่ต ั้งอยูระหวางรอยตอของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ
ประเทศญี่ปุน พาดผานวิวทิวทัศน ที่สลับซับซอนของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน หรือที่รูจักกันวา
เจแปนแอลป

เจแปนแอลป
เป็ นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ที่มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ใน
นามของเจแปนแอลป ที่นี่มีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นกําแพงหิมะ
ที่สวยที่สุดในโลก

ดอยมุโรโด
เป็ นจุดชมวิวสูงสุดของเสนทางเจปนแอลป บริเวณยอดเขา ตรงนี้ นักทองเที่ยวสามารถ
เห็นทะเลสาบน อยใหญ กับทะเลเมฆที่ต ัดกับขอบฟ าสีสันสดใสอันสุดงดงามได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เขื่อนคุโรเบะ
เขื่อนนี้ มีความสูง 186 เมตร ซึ่งเป็ นเขื่อนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุน ใชเวลากอสราง
นาน 7 ปี โดยใชสําหรับผลิต ไฟฟ าใหแกภูมิภาคคันไซ และยังเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่
สําคัญแหงหนึ่ งของเสนทางทาเทยามา คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) อีก
ดวย ตั้งแตปลายเดือนมิถ ุนายน – กลางเดือนตุลาคมจะมีการปลอยนํ้ าออกจากเขื่อนทุก
วัน ซึ่งเป็ นภาพที่สวยงามภาพหนึ่ ง

สถานีไดคัมโป (จุดชมวิวที่ราบไดคัมโป)
เป นสถานี รถรางและกระเชาไฟฟ าสําหรับการเดินทางไปเจแปนแอลป ที่สถานี กระเชานี้ มี
จุดชมวิวที่จะไดเห็นทัศนี ยภาพอันงดงามของแนวเทือกเขาอันยิ่งใหญ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ ชาบู
 Gujyo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 4


กิจกรรม

ฟารมบอกกะโนะซาโตะ - วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ - นาโก
ยา - นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สวนดอกไมบกกะโนะซาโตะ ใหทานไดนั่งรถรางสัมผัสบรรยากาศภายในไร ชมความสวยงามของดอกไม
นานาพันธุอาทิ ดอกกุหลาบ, ลิลลี่, ซาเวียร, ดอกเวอรจิเนี่ ย และดอกโคเคีย หรือโคชิอะ ที่เบงบานตอนรับผูที่มาเยือน เก็บภาพ
ประทับใจที่แสนโรแมนติคกับมวลหมูดอกไมอีกทั้งฉากหลังยังเป็ นโบสถสุดคลาสสิค
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอื่นๆใหรับชมจํานวนมาก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ!! บริการทานดวยเมนู บุฟเฟ ต ปิ้งยางยากินิคุ
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาโอสึคันนง เป็ นหนึ่ งในสามของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดในญี่ปุน และเป็ นวัดประจํา
ตระกูลโอดะ นอกจากนี้ ยังมีวัดบันโชจิซึ่งโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็ นตัวประกัน อันเป็ นประวัต ิศาสตรหน าหนึ่ ง
ของยานโอสึ OSU เป็ นเมืองที่ผสมผสานระหวางประวัต ิศาสตรและวัฒนธรรมสมัยใหม และยังเป็ นจุดทองเที่ยวยอดฮิต ที่สุด
ของนาโกยา ซึ่งนอกจากคนญี่ปุนแลว นั กทองเที่ยวตางชาติก็นิยมมาเยี่ยมชมเชนกัน
จากนั ้นอิสระชอปปิ้ ง ณ บริเวณถนนชอปปิ้ งโอสุ ซึ่งมีอายุประมาณ 400 กวาปี เป็ นถนนการคาที่มีช่ อ
ื เสียงและไดรับความ
นิ ยมจากนั กทองเที่ยวเป็ นอยางมากดวยมนตเสน หของบรรยากาศยานชนชั้นแบบดั้งเดิม ถนนชอปปิ้ งนี้ ประกอบไปดวยรานคา
มากมายกวา 1,200 ราน เรียงรายตลอดสองขางทางยาว 1.7 กิโลเมตร นํ าทานเดินทางสู นาโกยา
นํ าทานชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมเอาทเล็ท ณ มิต ซุยเอาทเล็ท ซึ่งเอาทเล็ทนี้ เป็ นสวนหนึ่ งของสวนสนุกนางาชิมะสปาแลนด
มีอาณาเขตบริเวฝรกวางขวางมาก เรียงรายไปดวยรานคากวา 302 ราน เพียบพรอมดวยสินคาสําหรับทุกคนตั้งแตสินคาแฟชั่น
หญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณกีฬา
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Koyo หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ฟารมบอกกะโนะซาโตะ
เป็ นฟารมที่มีดอกไมมากมายไมวาจะเป็ นดอกทิวลิป ดอกพิงคมอส สวนดอกกุหลาบ
อังกฤษ ดอกไอริส หรือทุงลาเวนเดอร (ในฤดูรอน) และอีกมากมายแขงขันกันอวดสีสัน
นั บรอยสายพันธที่ชูชอตระหงานตอนรับฤดูใบไมผลิ ใหทานไดเดินเลนและถายภาพ
บรรยากาศของทุงดอกไมละลานตา อีกทั้งยังมีบรรยากาศอันน ารื่นรมชมความงามตาม

้

ธรรมชาติหลายอยางไปพรอมๆกัน ทั้งวิวทิวทัศน บางสวนของเทือกเขาแอลป ต อนเหนื อ
ของญี่ปุนที่ปกคลุมไปดวยหิมะอันสวยงาม ทั้งฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมมา และกิจกรรมตาง
ๆ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ ต ปิ้งยางยากินิคุ

วัดโอสุคันนอน
เป็ นวัดพุทธที่มีช่ อ
ื เสียงโดงดังของเมืองนาโกยา ซึ่งเป็ นวัดของนิ กายชินงอนในโอสึ และยัง
เป็ นสวยหนึ่ งของกลุมวัดทั้ ง39 ของโอวาริ วัดเจาแมกวนอิมที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองและเป็ น
วัดที่ไดรับความนั บถือจากชาวญี่ปุนเป็ นจํานวนมาก วัดเจาแมกวนอิมสรางขึ้นครั้งแรกเมื่อ
สมัยคามาคุระในจังหวัดกิฟุ จนเมื่อปี 1612 โทกุงาวะ อิเอยาสุมีคําสั่งใหยายศาลเจาจากกิฟุ
มาไวยังเมืองนาโงยา วิหารหลักของวัดเป็ นที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิม วัดแหงนี้ แมจะ
ถูกทําลายจากทั้งอุทกภัยและอัคคีภัยหลายครั้งแตยังอยูรอดมาได

ยานการคาโอสึ
เป็ นยานชอปปิ้ งขนาดใหญและเป็ นที่นิยมที่มีรานคาตางๆ มากกวา 1,200 ราน ทั้งยังมี
รานอาหาร รานเครื่องใชไฟฟ า รานขายเสื้อผามือสอง รานอาหาร คาเฟ และสถานบันเทิง
ที่เปิ ดอยูมากมาย

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต
ที่นี่เป็ นเาทเป็ นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ทั้งแฟชั่นนํ าสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากทั่วทุกคายที่พรอมใจกันมาลดราคากัน



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Hotel Koyo หรือเทียบเทา
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ถาหากดอกไมยังไมบานหรือหมดฤดู ภายในสวนยังมีดอกไมประเภทอื่นๆใหรับชมจํานวนมาก
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น. เหินฟ าสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร เอเชีย เอ็กซ เที่ยวบินที่ XJ639 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

บาย
13.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ



บาย

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
2. ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั ก
ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
7. อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายหามนํ าผลิต ภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัต วทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไส
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาท ตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถ ือวานั กทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
่

่

คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศญี่ปุน (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้น
ในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน) **ถากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศใหกลับมาใชวีซา ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิ่ม ทาน
ละ 1,700 บาท**
คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให
2. สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต )
3. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (เชน คนรูจัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให
4. กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน ทางทัวรจัดเตรียมให

หมายเหตุ
บริการนํ้ าดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการทองเที่ยว**
** ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ขวบ 10,000 บาท **
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดนําเที่ยวทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
คาทัวรไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง

บริษัทเป็ นลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบ
หนั งสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการ
ใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรง
กับวันหยุดนั กขัต ฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน
2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

