
#15951 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา ทาคายามา 4 วัน 3 คืน หมูบานชิ
ราคาวาโกะ ชมเสนทางเจแปนแอลป บิน SL
ทัวรญี่ปุน นาโกยา ทาคายามา ศาลเจาโอสึคันนง ปราสาทมัตสึโมโต(ชมดานนอก)
เทือกเขาทาเทยามา กระเชาไฟฟาทาเทยามา ดอยมุโรโดะ เขื่อนคุโรเบะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา - วัดโอสุคันนอน -
ยานการคาโอสึ   

Gifu Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ชิราคาวาโกะ - ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ - มัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาวาเตะ   

Hakuba
Sunvalley หรือ
เทียบเทา

3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีโองิซา
วา - อิออนมอลลกิฟุ   

Nagoya Hotel
หรือเทียบเทา

4 นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,900

30 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿8,900

3 พ.ค. 65 - 6 พ.ค. 65 ฿31,999 ฿31,999 ฿31,999 ฿8,900

7 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

10 พ.ค. 65 - 13 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

17 พ.ค. 65 - 20 พ.ค. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

22 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

28 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

31 พ.ค. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

4 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

7 มิ.ย. 65 - 10 มิ.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿8,900

12 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿26,999 ฿26,999 ฿26,999 ฿8,900

21 มิ.ย. 65 - 24 มิ.ย. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,900

25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,900

30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 ฿25,999 ฿25,999 ฿25,999 ฿8,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - นาโกยา
- วัดโอสุคันนอน - ยานการคาโอสึ

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ เคานเตอร สายการ
บินไทยไลออนแอร (SL) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ
หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

07.25 น. ออกเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน โดยสายบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL310
ในการเดินทางเป็นหมูคณะ การจัดท่ีน่ังของกรุป ไมสามารถรีเควสหรือเลือกท่ีน่ังได และทางสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทา

งบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

บาย

15.25 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทรร เมืองนาโกยา ประเทศญ่ีป ุน (เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลัง
จากผานขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

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

นําทานเดินทางยัง นาโกยา เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในภาคชูบุ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศญ่ีป ุน ตั้งอยูบน
ชายฝ่ังมหาสมุทรแปซิฟิกบนเกาะฮนชู เป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิและเป็นหน่ึงในเมืองทาหลักของญ่ีป ุน

จากนั้นนําทานสู ศาลเจาโอสึคันนง (Osu Kannon Temple) เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจาบูชาเจาแมกวนอิมท่ีใหญท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน และเป็นวัดประจําตระกูลโอดะ นอกจากน้ียังมีวัดบันโชจิซ่ึงโทกุงาวะ อิเอะยาสุเคยพักอยูเมื่อครั้งเป็นตัวประกัน อันเป็น
ประวัติศาสตรหนาหน่ึงของยานโอสึ OSU

ทานจะไดเพลิดเพลินกับการชอปป้ิง ทานอาหาร และชมวัฒนธรรมโอตะคุ อยางเต็มอ่ิม ตรงดานขางของวัดโอสึคันนงยังมี
ยานชอปป้ิง OSU KANNON DORI เป็นแหลงชอปป้ิงขนาดใหญและเป็นท่ีนิยมท่ีมีกวา 1,200 รานคาและรานอาหาร

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นในยานชอปป้ิงโอสึ ตามอัธยาศัย

พักท่ี Gifu Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีพักท่ีแนนอน จะทราบกอนวันเดินทาง 1-3 วัน

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร บาย

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ชิราคาวาโกะ - ท่ีทําการเกาเมืองทาคายามา - เมืองเกาซันมาชิซูจิ
- มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - ถนนนาวาเตะ

เวลาท่ีญ่ีป ุนเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนมีโทษปรับและจับ

อิสระอาหารเย็นในยานชอปป้ิงโอสึ ตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีพักท่ีแนนอน จะทราบกอนวันเดินทาง 1-3 วัน

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

นาโกยา

วัดโอสุคันนอน

ยานการคาโอสึ

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

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

 คํ่า  Gifu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาสูเสนทางธรรมชาติมุงหนาสู หมูบานชิราคาวาโกะ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซ่ึงไดรับการยกยองจาก
องคการยูเนสโก ใหเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมูบานสไตลกัสโซ–สึคุริ เป็นสไตลญ่ีป ุนแบบด้ังเดิมรูปรางของ
หลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจา หรือ พระเจา จึงเรียกหมูบานสไตลน้ีวา กัสโซ แปลวา พนมมือ ตามรูปแบบของ
บานมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคลายสองมือพนมเขาหากัน

่ ้ ่ ่



ผานชม ท่ีวาการอําเภอเกาเมืองทาคายามา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นท้ังสถานท่ีทํางาน และท่ีอยูอาศัยของ ผูวา
ราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากวา 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสรางแบบเกา ยุคคานาโมริหลังสุดทายท่ีสมบูรณ และยังหลงเหลืออยูใน
ปัจจุบัน

จากนั้นนําทานเย่ียมชม เขตเมืองเกาซันมาชิซูจิ (Sanmachi-suji) หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต (Little Kyoto) อยูในจังหวัดกิฟุ
ภูมิภาคชุบุ เป็น 1 ในยานท่ีเรียกวาเป็น Old Town ของญ่ีป ุน ยานมาชิซูจิเป็นยานเมืองเกาท่ียังคงอนุรักษบานเรือนสมัยเอโดะ
กวา 300 ปี ไวไดเป็นอยางดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.)

นําทานชม ปราสาทมัตสึโมโตะ (ชมดานนอก) (Matsumoto Castle) ตั้งอยูท่ีเมืองมัตสึโมโตะ ภายในจังหวัดนากาโน นับวา
เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีปังมากๆของเมืองแหงน้ี แถมยังเป็น 1 ใน 12 ปราสาทด้ังเดิมท่ียังคงสภาพสมบูรณและสวยงามท่ีสุดของ
ประเทศญ่ีป ุนอีก อิสระเท่ียวชม ถนนคนเดินมัตสึโมโต

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Hakuba Sunvalley หรือเทียบเทา

ชิราคาวาโกะ

ที่ทําการเกาเมืองทาคายามา

เมืองเกาซันมาชิซูจิ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานชิราคาวาโกะไดรับการขึ้นทะเบียนใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม หมูบานแหงน้ี
ใชโครงสรางท่ีเรียกวา กัสโช ซ่ึงแปลวาสรางแบบพนมมือ ดานหนาทําเป็นหนาจ่ัวแบบ
บานทรงไทย มีการเจาะชองหนาตางเพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก เมื่อมองจากภายนอก
จึงดูมีสัดสวนสวยงาม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 3 กระเชาไฟฟาทาเทยามา - เจแปนแอลป - ดอยมุโรโด - เขื่อนคุโร
เบะ - สถานีโองิซาวา - อิออนมอลลกิฟุ

มัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโต

ถนนนาวาเตะ

เป็นเมืองสําคัญท่ีตั้งอยูในจังหวัดนากาโนของประเทศญ่ีป ุน โดยอยูบริเวณลุมน้ํามัตสึโม
โตท่ีลอมรอบไปดวยภูเขาซ่ึงมีทิวทัศน ท่ีงดงาม ในอดีตท่ีน่ีเป็นเมืองหลวงของอดีตจังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซ่ึงหลังจากนั้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัตสึโมโตไดรับการประกาศใหเป็นเมืองพิเศษท่ีมีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพ่ิมขึ้นเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

เดิมเป็นชื่อท่ีใชเรียกเขื่อนท่ียาวคดเค้ียวอยูรอบปราสาทเหมือน "นาวะ" หรือเชือก ปัจจุบัน
มีรานคาอยูมากกวา 40 รานท่ีแตกตางกันบนถนนเสนน้ี ขายทุกอยางตั้งแตผลไมเชื่อม
ด้ังเดิมหรือของเลนโบราณและเครื่องมือตางๆ ไปจนถึงของโบราณเกาแก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Hakuba Sunvalley หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูจุดเริ่มตนของเสนทาง “เจแปนแอลป” หรือ ทาเทยามา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) (หมายเหตุ :
การเดินทางขึ้นสูทาเทยามา ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน)

เทือกเขาทาเทยามา (Tateyama) ตั้งอยูในภูมิภาคท่ีใหญท่ีสุดของเกาะฮอนชู ซ่ึงเป็นเกาะท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน อยู
ตอนกลางของประเทศ หรือเรียกไดวา เป็นภาคกลางของญ่ีป ุนน่ันเอง ในภูมิภาคน้ีเอง ก็มีเทือกเขาท่ีสวยงาม ลักษณะคลายๆ
กับเทือกเขาแอลป จึงไดรับการขนานนามวา เป็น เจแปนแอลป

ภายในเสนทางเทือกเขาแอลปญ่ีป ุนนักทองเท่ียวจะไดพบกับ สิ่งท่ีเป็นท่ีสุดของญ่ีป ุนมากมาย ไมวาจะเป็น เขื่อนท่ีสูงท่ีสุดใน
ญ่ีป ุน, กระทอมเชิงเขาท่ีเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุน, และสถานีรถไฟท่ีตั้งอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุน เป็นตน ทานจะประทับใจไปกับ
ทัศนียภาพท่ีเรียงรายกันอยางสวยงามแนนอน

เริ่มตนการเดินทางจาก สถานีทาเทยามา ดวยการ น่ังกระเชาไฟฟา รูปขั้นบันได เพ่ือไตขึ้นสู “ท่ีราบสูงบิโจไดรา” (จุดแวะพัก)

จากนั้นเปล่ียนเป็น รถโคชสายธรรมชาติ เดินทางตอสู “ดอยมุโรโดะ” โดยโชเฟอรผูชํานาญเสนทาง ดอยมุโรโดะ คือ บริเวณ
ท่ีสูงท่ีสุดของเสนทางแอลป ทาเทยามา คุโรเบะ (2,450 เมตร) ระหวางทางทานจะไดตื่นตากับ “ปาสนดึกดําบรรพ” ท่ีมีอายุ
มากกวา 1,000 ปี และทุงราบกวาง ท่ีมีมนตเสนหแตกตางกันไปในแตละฤดูกาล

ไฮไลท!!! ไมพลาดความอลังการของ “กําแพงหิมะ” สูงกวา 20 เมตร ซ่ึงเกิดจากการนํารถตัดหิมะ เพ่ือทําถนนสําหรับการ
เดินทาง (เฉพาะชวงกลางเดือนเมษายน ถึง ตนพฤษภาคม) พ้ืนท่ีทาเทยามะ มีหิมะตกมากเป็นอันดับหน่ึงของโลก มีการทับถม

่ ่ ้ ่



โดยเฉล่ียสูง 7 เมตร และสูงถึง 20 เมตรในปีท่ีหิมะตกหนัก (เทียบเทาตึก 10 ชั้น) ทานสามารถเดินผานกําแพงหิมะท่ีขุดเป็น
ทางกวา 500 เมตร

หมายเหตุ ปริมาณหิมะ หรือ ความสูงของกําแพงหิมะ แตละพีเรียดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชวงเวลานั้นๆ ทางบริษัททัวร
ไมสามารถควบคุมหรือ กําหนดปริมาณหิมะได

บาย

บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร

นําทานชม “เขื่อนคุโรเบะ” เขื่อนท่ีใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีสายรุงพาดผานตลอดปี มีความสูง 168 เมตร ความกวาง 492
เมตร ใชเวลาตั้งแตเริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เมื่อขึ้นบันไดไป 220 ขั้น จะถึงลานท่ีสามารถชมวิวทิวทัศนของเขื่อน
ไดดีท่ีสุด เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถชมการปลอยน้ําไดโดยใกลทุกวินาที น้ําจะพุงออกมาจากเขื่อนมากกวา 10 ตัน น้ําพลัง
มหาศาลน้ี ทําใหเกิดสายรุงพาดผานท่ีดูแลวสวยงามมาก

จากนั้นนําทาน น่ังรถบัสพลังงานไฟฟา สู สถานีโอกิซาวา ตลอดเสนทางทานจะไดชื่นชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม
หมายเหตุ : เสนทางการเท่ียวกําแพงหิมะ ทาเทยามา อาจมีการปรับเปล่ียน จุดท่ีจะใชเป็นจุดเริ่มตนขึ้นกระเชา โดย

วิจารณญาณของไกด หรือ หัวหนาทัวร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมหนางาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

นําทานเดินทางสู AEON MALL GIFU ใหทานไดอิสระซ้ือสินคาท่ัวไปของญ่ีป ุน เชน ขนม, อาหารวาง, ของเลน, กระเปา
, รองเทา, เสื้อผา รวมถึงรานรอยเยน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Nagoya Hotel หรือเทียบเทา
หมายเหตุ : ชื่อโรงแรมท่ีพักท่ีแนนอน จะทราบกอนวันเดินทาง 1-3 วัน

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

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต - ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
- ทาอากาศยานดอนเมือง

การเดินทางขึ้นสูทาเทยามา ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน

ปริมาณหิมะ หรือ ความสูงของกําแพงหิมะ แตละพีเรียดอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับชวงเวลานั้นๆ ทางบริษัททัวร ไมสามารถ
ควบคุมหรือ กําหนดปริมาณหิมะได

เสนทางการเท่ียวกําแพงหิมะ ทาเทยามา อาจมีการปรับเปล่ียน จุดท่ีจะใชเป็นจุดเริ่มตนขึ้นกระเชา โดยวิจารณญาณของไกด
หรือ หัวหนาทัวร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมหนางาน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีพักท่ีแนนอน จะทราบกอนวันเดินทาง 1-3 วัน

เขื่อนคุโรเบะ

สถานีโองิซาวา

อิออนมอลลกิฟุ

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

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมท้ังของเสนทางท้ังบัสและ
รถราง

ใหทานไดจับจายใชสอย ซ้ือของใชและอาหารตางๆ โดยภายในเป็นหางสรรพสินคาท่ีนิยม
ในหมูนักทองเท่ียวท้ังชาวญ่ีป ุนและชาวตางชาติ

 คํ่า  Nagoya Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู JAZZ DREAM OULET ใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจกับสินคาแบรนดเนม รวมไปถึงสินคานําเขาและ
สินคาแบรนดญ่ีป ุนมากมาย เชน MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE
TESSILE ฯลฯ ใหทานไดเลือกซ้ือกระเปาไฮไซ BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL,TUMI,GAP, ARMANY ฯลฯ

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเมืองนาโกยา

บาย

16.55 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน ไทยไลออนแอร เท่ียวบินท่ี SL 311 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

่



 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

ค่ํา

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

นางาชิมา มิทสึอิ แจสดรีม เอาทเลต

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ท่ีน่ีเป็นเาทเป็นศูนยรวมแฟชั่นทันสมัยราคาถูกจนคุณแปลกใจ ท้ังแฟชั่นนําสมัยของคน
ทุกวัย หรือแฟชั่นกีฬาจากท่ัวทุกคายท่ีพรอมใจกันมาลดราคากัน

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 30 ทาน 

- ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

- เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด

- กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

- รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

- การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

- มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

- ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

- กรณีตองการพักแบบ 3 ทาน ตอหองหรือหองแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2 หอง คือ 1 หองพักคู และ 1 หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

- สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญ่ีป ุน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทอง
เท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจาก
ผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

- เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี เป็นการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวน
สิทธิ ์ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ี
ทองเท่ียวใดท่ีไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวน
หน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว

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

- กรณีพาสปอรตตางชาติท่ีตองการเดินทางไปกับทัวร **ผูเดินทางตองดําเนินการเช็คเรื่องการทําวีซาในการเขาประเทศญ่ีป ุนดวย
ตนเอง และหากมีคาใชจายเพ่ิมเติมผูเดินทางตองรับผิดชอบในสวนนั้นๆ ซ่ึงหากวันเดินทางผูเดินทางไมไดขอวีซา จะถือวาเป็นความ
ผิดของผูเดินทางเองและจะไมรับผิดชอบคาใชจายตางๆ

- กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถ
คืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

- (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใด
หนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดาน
ตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยู
ในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับ
ใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หาก
ทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
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โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่อง
บินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

- กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ
คืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น

- เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงท้ังหมดน้ีแลว*

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 15,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

- การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วัน(ในวันเวลาทําการ) ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น รวมถึงการลาชาของสายการบิน
ระหวางประเทศ

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

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

- คาท่ีพักหองคู (2-3 ทาน) ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

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

- คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

- คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

- คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง 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

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)

- คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความ
พึงพอใจของทาน)

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3 % (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

วีซา
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
- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น (ถามี)ทานละ 1,500 บาท/ทริป  (ชําระท่ีสนามบินดอนเมืองในวันเช็ค

อิน) (คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน)

- ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง (Infant) ทานละ 10,000 บาท

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 30 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ
ในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอก
เหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล
ตางๆ เป็นตน

- ในการเดินทางเป็นหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใช
จายสวนตางท่ีสายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามกําหนดของ

แตละสายการบินกอน 7 วันของการเดินทาง)


