
#16008 ทัวรญ่ีปุน นาโกยา 6 วัน 4 คืน วัดโอสุคันนอน เจ
แปนแอลป โออิชิปารค บิน XJ
ทัวรญี่ปุน นาโกยา มัตสึโมโต สวนดอกไมฮะมะมัตสึ วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน
ศาลเจาฮาโกเน หมูบานโอชิโนะฮักไค ปราสาทมัตสึโมโต(ไมรวมคาเขา) เขื่อนคุโรเบะ
ยอดเขาทาเทยามา รานซันชู การแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ปราสาทอินุยามะ ซากาเอะ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง    -

2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - สวนดอกไมฮามามัตสึ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ศาล
เจาฮาโกเน - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น   

Fujinobou
Kaen Hotel
หรือเทียบเทา

3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญ่ีป ุน - สวนโออิชิพารค - มัตสึโมโต -
ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต - ออนเซ็น   

Itoen Hotel
Asamanoyu
หรือเทียบเทา

4 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เข่ือนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ - สถานีกระเชาคุ
โรเบะไดรา - สถานีมูโรโดะ - ยูกิโนะ โอทานิ - สถานีบิโจไดรา - กระเชาไฟฟาทาเทยามา -
สถานีทาเทะยามา - กุโจ

  

Gujo
Vacance
Mura Hotel
หรือเทียบเทา

5 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทอินุยามะ - ศาลเจาซังโคอินาริ -
ยานอินุยามะโจคะมาจิ - นาโกยา - วัดโอสุคันนอน - ยานซาคาเอะ   

Toyoko Inn
Chubu
International
Airport หรือ
เทียบเทา

6 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

15 เม.ย. 65 - 20 เม.ย.
65

฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

22 เม.ย. 65 - 27 เม.ย.
65

฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

6 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

13 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

20 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

3 มิ.ย. 65 - 8 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

10 มิ.ย. 65 - 15 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500

17 มิ.ย. 65 - 22 มิ.ย. 65 ฿27,888 ฿27,888 ฿27,888 ฿8,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - สวนดอกไมฮามามัตสึ - วนอุทยาน
แหงชาติฮาโกเน - ศาลเจาฮาโกเน - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น

กําหนดการทั้งหมด

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

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. นําทานพรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเปา

23.55 น. นําทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญ่ีป ุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียว
บินท่ี XJ68 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น)

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

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

 กิจกรรม เชา

07.45 น. นําทานเดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู สวนดอกไมฮะมะมัตสึ Hamamatsu Flower Park เมืองฮามามัตสึ จังหวัดชิซุโอ
กะ สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ ใหทานไดสัมผัสความสวยงามของดอกไมประจําฤดูกาล เป็นสวนสวยขนาดใหญท่ีไดรับการ
จัดอันดับวาเป็นสวนซากุระและดอกทิวลิปท่ีขึ้นชื่อวางดงามติดอันดับของโลกบนพ้ืนท่ีรวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกวา
3,000 ชนิดเป็นจํานวนมากถึง 100,000 ตน

นําทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยม โดยเป็นสวนหน่ึงของอุทยานแหงชาติ ฟูจิ-
ฮาโกเน-อิสึท่ีผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันท่ีเบงบานตลอดท้ังปี ทิวทัศน ท่ี
สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเนยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหลงน้ําพุรอน
ท่ีแปลกไปกวานั้นคือ มีจํานวนน้ําพุรอนมากถึง 17 แหง



บาย

อาหารกลางวัน บุฟเฟต BBQ Yakiniku

นําทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเนบริเวณชายฝ่ังของทะเลสาบอาชิ เป็นศาลเจาท่ีใหญและมีชื่อ
เสียงมากท่ีสุดในบริเวณน้ี ศาลเจาแหงน้ีมีประวัติเกาแกมาตั้งแตราวปีค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรับความเล่ือมใสจากโชกุนหลาย
ตอหลายทาน เป็นหน่ึงในศาลเจาท่ี ใชทําพิธีกรรมศักดิส์ิทธิใ์นภูมิภาคคันโต สมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา บุฟเฟตขาปูไมอ้ัน

พักท่ี Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร

สวนดอกไมฮามามัตสึ

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน

 เชา

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

นําทานชมดอกไมนานาพันธุท้ังในชวงฤดูใบไมผลิและตนฤดูรอน ท้ังสวนท่ีมีตนซากุระ
กวา 1300 ตน ดอกทิวลิปกวา 500,000 ตน และดอกไอริสท่ีบานท่ัวทุงนับลานตน ถือวา
เป็นสวนดอกไมท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงของประเทศญ่ีป ุน ท่ียังสามารถเพลิดเพลินกับ
Crystal Palace และ Green House ภายในบริเวณสวนไดอีกดวย...

อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนียภาพ วิว ทิวทัศนงดงาม ราวกับภาพวาด ซ่ึงจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของน้ําในทะเลสาบ ท่ีสําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพ่ือชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิว

ศาลเจาฮาโกเน บาย

เป็นศาลเจาท่ีถูกซอนอยูในปาลึก ภายในจะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ มี
ตะเกียงแขวนเรียงรายอยูตลอดทางระหวางทางเดิน มีบรรยากาศท่ีเงียบสงบอยูทามกลาง
ตนไมใหญ

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนโออิชิ
พารค - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต
- ออนเซ็น

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา

สําคัญ!!! ประเทศญ่ีป ุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝาฝืนจะมีโทษจับและ
ปรับ

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

บุฟเฟตขาปูยักษ

ออนเซ็น

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟตขาปูยักษ

 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต พรอมปูยักษ ท่ีมีรสชาติอรอยท่ีสุดใหทุกทานไดอ่ิมอรอยกันแบบ
ไมอ้ัน

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เป็นหมูบานท่ีตั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake
Yamanaka-ko) ซ่ึงในปี 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณน้ีมีบอน้ําใสๆ รวมกันกวา 8 บอ
เป็นน้ําท่ีเกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ปี

นําทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซ่ึงไดจําลองเหตุการณตางๆท่ีเกิดแผนดินไหวในญ่ีป ุน และสาธิตวิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับท่ีแตกตางกันไดดวย

นําทานเดินทางสู โออิชิ ปารค Oishi Park จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิท่ีสวยท่ีสุดอีกแหงหน่ึง ตั้งอยูทางเหนือริมฝ่ังทะเลสาบคาวากุ
จิโกะ ในวันท่ีอากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปีสวนแหงน้ีจะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกัน
ไป

ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกล่ินหอมไปท่ัว
ท้ังสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียท่ีจะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set

นําทานเดินทางสู เมืองมัตสึโมโต ซ่ึงตั้งอยูตอนกลางของจังหวัดนากาโนะ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน จึง
ทําใหเมืองท้ังเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขานอยใหญใจกลางประเทศญ่ีป ุน

่ ้ ่ ่ ่



นําทานไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต ท่ีถูกสรางขึ้นในปี1504 ซ่ึงนับไดวาเป็นปราสาทท่ีเกาแกท่ีสุดและ
นอกจากน้ีก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 5 ของปราสาทท่ีมีความสวยงามท่ีสุดของญ่ีป ุน ท่ีสามารถรอดพนการถูกทําลายจาก
เพลิงของสงครามมาไดจนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังท่ีทาดวยสีดําสนิททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก)

นําทานเดินทางสู หางอิออนมอล อิสระใหทานเลือกซ้ือสินคา สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางสูท่ีพักออนเซ็น

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักท่ี Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

ไมควรพลาดประสบการณ การอาบน้ําแรธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ําแรในสไตลญ่ีป ุนใหทานไดพักผอน
อยางเต็มอ่ิม ซ่ึงชาวญ่ีป ุนเชื่อวาน้ําแรธรรมชาติน้ีมีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปล่ัง

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

หมูบานโอชิโนะฮัคไค

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน

สวนโออิชิพารค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบท้ัง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอน้ําท้ังหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาท่ีเป็นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหน้ําในบอท่ีหมูบานน้ีใสมาก บอน้ําพุธรรมชาติท้ัง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็นบอน้ําศักดิส์ิทธิ ์ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส์ิทธิ
ท่ีแตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

เป็นพิพิธภัณฑและสถานท่ีท่ีนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญ่ีป ุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิตวิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากท่ีขายของท่ี
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

สวนโออิชิพารค ตั้งอยูริมฝ่ังทะเลสาบคาวากูจิโกะฝ่ังเหนือ เป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองขาม
ทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ท่ีน่ีเป็นท่ีนิยมของนักทองเท่ียว
ชาวญ่ีป ุนซ่ึงมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ด่ืมด่ํากับความงามของทิวทัศน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

มัตสึโมโต บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโร
เบะโกะ - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - สถานีมูโรโดะ - ยูกิโนะ โอทานิ
- สถานีบิโจไดรา - กระเชาไฟฟาทาเทยามา - สถานีทาเทะยามา -
กุโจ

ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็นชวงท่ีมีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซ่ึงเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกล่ินหอมไปท่ัวท้ัง
สวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียท่ีจะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย

ปราสาทอีกาดํา (นําชมดานนอก)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

ปราสาทมัตสึโมโต

อิออนมอลลมัตสึโมโต

ปราสาทมัตสึโมโตเป็นปราสาทไมท่ีคงความด้ังเดิมและเกาแกท่ีสุดในญ่ีป ุนและไดถูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็นสมบัติล้ําคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนังปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงน้ีดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน
ปราสาทมัตสึโมโต มีอีกชื่อหน่ึงเรียกวา ปราสาทอีกา

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

ออนเซ็น คํ่า

 Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา

การแชน้ําแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซ่ึงสามารถรักษาโรคเหน็บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบน้ําแรภายในสระรวม ซ่ึงจะแยกสระชายและหญิง การแช
น้ําแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route เสนทางท่ีเริ่มตนท่ีสถานีโองิซา
วะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิ้นสุดท่ี เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama)
ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตองอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ท้ังเคเบิ้ลคาร รถบัส และ
กระเชาไฟฟา เป็นตน (หมายเหตุ: เสนทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานีสถานีทาเตยามะลงสถานีโองิซาวะได)

นําทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ เสนทางเจแปนแอลปทาเทยามะ คุโรเบะ ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของเจแปน
แอลป

่ ่ ่



นําทานเดินทางสู สถานีโองิซาวะ เดินทาง ผานอุโมงคท่ีลอดใตภูเขาทาเทยามา ท่ีมีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยน่ังรถบัสราง
ไฟฟาอุโมงคคันเต็น นับเป็นอุโมงคท่ีอยูสูงท่ีสุดในญ่ีป ุนนําทานชมเขื่อนคุโรเบะซ่ึงเป็นเขื่อนกั้นน้ําท่ีใหญท่ีสุดของประเทศญ่ีป ุน
โอบลอมดวยภูเขานับรอยลูกและชมทัศนียภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร

นําทานน่ัง เคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะ ไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซ่ึงเป็นเคเบิ้ล
คารแหงเดียวในญ่ีป ุนท่ีลอดภูเขาตั้งแตตนจนสุดเสนทาง ท้ังน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงหิมะท่ีตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหทานไดชมท่ีราบ
คุโรเบะไดระท่ีสวยงาม เต็มไปดวยหิมะ

นําทาน โดยสารกระเชาไฟฟา ท่ีไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ
ใหทานไดชมความงามบนสถานีไดจากชั้น 2 จากนั้นนําทานเดินทางสู สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟา ลอดอุโมงคทาเตยามะ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแบบ Set ญ่ีป ุน

นําทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซ่ึงสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหน่ึงในสามภูเขา
ศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อคนญ่ีป ุนตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศนอันสวยงามนาประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซ่ึง
ในวันท่ีทองฟาโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางท่ีสองขางทางเป็น กําแพงหิมะสูงชัน
SNOW WALL สูงกวาสิบเมตร

นําทานเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศนของเทือกเขาแอลปญ่ีป ุน ใหทานไดเก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสูสถานีบีโจดัยระ แลวนําทานโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสูสถานีทาเตยามะ
จากนั้นสมควรแกเวลานําทานเขาท่ีพักยานกุโจ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

เจแปนแอลป

สถานีโองิซาวา

เขื่อนคุโรเบะ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสถานีท่ีสามารถตอรถบัสและรถรางซ่ึงเป็นเสนทาง Japan Alps เป็นสถานีรถบัส
และรถรางท่ีอยูเป็นสวนหน่ึงของเสนทาง Japan Alps ซ่ึงชื่อมท้ังของเสนทางท้ังบัสและ
รถราง

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



สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา

สถานีมูโรโดะ

เป็นหน่ึงในสถานีกระเชาเสนทางชมยอดเขาทาเทยามา ซ่ึงรูจักกันในนามของเจแปนแอ
ลป

เป็นสถานีกระเชาไฟฟา ท่ีเชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟาเพ่ือไปชมเขื่อน Kurobe เป็นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

เป็นสถานีรถรางหรือรถไฟฟาท่ีใชเพ่ือเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูท่ีเมือง ทาเทยาม
า

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

ยูกิโนะ โอทานิ

สถานีบิโจไดรา

กระเชาไฟฟาทาเทยามา

 บาย

ซ่ึงแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูท่ีเมือง Tateyama ของ Japan Alps ซ่ึงเป็นหน่ึงในสถานท่ี
ท่ีหิมะตกเยอะท่ีสุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยน้ําแข็งไวขางๆ

เป็นสถานีกระเชาลอยฟาท่ีเชื่อมตอกับรถบัสขึ้นเขา Japan Alps ซ่ึงตั้งอยูในเขตโทยามา

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



วันท่ี 5 เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทอินุยา
มะ - ศาลเจาซังโคอินาริ - ยานอินุยามะโจคะมาจิ - นาโกยา - วัด
โอสุคันนอน - ยานซาคาเอะ

 หมายเหตุ ชื่อโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

สถานีทาเทะยามา

กุโจ

เป็นสถานีกระเชาทาเทยามาท่ีตั้งอยูในเขตโทยามา

เป็นเมืองท่ีตั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสน้ํานะกะระ หน่ึงใน 3 ธาร
น้ําบริสุทธิท่ี์ใหญท่ีสุดของญ่ีป ุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งท่ีทําเลียนแบบหนาตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหนารานอาหารญ่ีป ุน ในตอนน้ีท่ีเมืองกุ
โจฮะจิมังนั้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็นท่ีนิยมอยางมาก เป็นเมืองท่ีมีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์องสายน้ําใส เมื่อเดินชมเมืองท่ีใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เมืองเซกิ นําทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็น
เมืองท่ีมีชื่อเสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวา
จะเป็นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบท่ีชวย
ใหการเตรียมวัตถุดิบของคุณงายย่ิงขึ้นนอกจากน้ียังมีดาบญ่ีป ุน ขนมและเครื่องด่ืมเย็น ๆ จําหนายอีกดวย

นําทาน ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆท่ีฟันฉับเดียวตนไผก็ขาดเป็น 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก๊
ซามูไรถายรูปเป็นท่ีระลึก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแบบ Set ญ่ีป ุน

นําทานเดินทางสู ปราสาทอินุยามะ Inuyama Castle ตั้งอยูในเมืองอินุยามะ จ.ไอจิ มะไดเริ่มกอสรางขึ้นในปี 1537 โดย
โอดะ โนบุยาสึ ซ่ึงเป็นลุงของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอินุยาไดขึ้นทะเบียนเป็นส มบัติประจําชาติซ่ึงถือเป็นความภาคภูมิใจของไอ
จิ หอคอยของปราสาทเป็นหอคอยท่ีเกาแกท่ีสุดในบรรดาปราสาทท่ียังหลงเหลืออยูของญ่ีป ุน ทานยังสามารถเลือกซ้ือของท่ีระลึก

อิสระชม ศาลเจาซังโกะอินาริ Sanko Inari Shrine เทพเจาของศาลเจาซังโกะอินาริ เป็นเทพเจาท่ีปกปองตระกูลนารุเสะ
ซ่ึงดูแลปราสาท ซุมประตูโทริอิสีแดงเป็นจุดถายรูปท่ีไดรับความนิยม มีนักทองเท่ียวจํานวนมากมาถายรูปตรงจุดน้ี และท่ีนา
สนใจอีกอยางของศาลเจาแหงน้ีคือแผนไมรูปหัวใจสีชมพู อิสระใหทานไดถายภาพตามอัธยาศัย ทัวรนําชมดานนอกไมรวมคาเขา
ภายใน

อิสระใหทานเดินชม ยานโจกะมะชิ ท่ีอยูใกลเคียงกัน เป็นยานท่ีมีอาคารโบราณท่ีสรางมาแตกอนเหลืออยูกลายเป็นแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญใหทานไดชมอาคารเกาแก วิวของเมืองอินุยะมะ และนอกจากน้ียังมีรานขายของท่ัวไป คาเฟนารักๆ และราน
ของฝากของท่ีระลึกใหทานไดอิสระเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

้ ้



นําทานเดินทางสู นาโกยา เดินทางไป วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple ตั้งอยูจังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแหงน้ีนับวามี
ความเกาแกและประวัติท่ีนาสนใจ แรกเริ่มสรางขึ้นในสมัยคามาคุระท่ีอยูราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แลวถูกยายมา
ตั้ง ณ ปัจจุบันในปี 1612 เป็นวัดในพระพุทธศาสนาท่ีมีชื่อเสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งท่ีทําใหวัดน้ีมีชื่อเสียงโดง
ดังมากคือเป็นท่ีประดิษฐานของเทพคันนอน ซ่ึงเชื่อกันวาเป็นเทพเจาท่ีขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา

นําทานเดินทางชอปป้ิง ยานซากาเอะ ในเมืองนาโกยาเต็มไปดวยแหลงชอปป้ิงและแหลงรานอาหารมากมาย ถือยานการคา
แหงใหญและทันสมัยท่ีสุดของนาโกยา เป็นหน่ึงในยานทองเท่ียวและแหลงชอปป้ิงสําคัญของเมืองนาโกประกอบไปดวยแลนด
มารคท่ีสําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารท่ีมีรูปทรง
เหมือนยานอวกาศ

ค่ํา

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

พักท่ี Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

เซกิ

รานซันซู

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรท่ีมีมากวาพันปี ถึงวันน้ี ท่ีน่ียังเป็นเมืองอุตสาหกรรม
ผลิตสินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิด จนมีชื่อเสียงผลิตสินคาสงออกไปท่ัวโลก สรางราย
ไดหลอเล้ียงเมืองน้ีไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานท่ีท่ีผลิตมีดไดคมสุด ๆ อีกท้ังยังเป็นเมืองท่ีมีชื่อ
เสียงเรื่องการตีดาบญ่ีป ุนอยางดาบเซกิ สําหรับท่ีรานซันชูน้ีมีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญ่ีป ุนแบบเซ็ต

ปราสาทอินุยามะ บาย

ปราสาทแหงน้ีนับไดวาเป็นอีกหน่ึงแหงเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะ ะนับเป็น 1 ใน 12
อันดับของปราสาทด้ังเดิมในญ่ีป ุน ตางจากท่ีอ่ืนๆท่ีกลายเป็นซากปรักหักพังเน่ืองจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาปี ค.ศ.1867



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง

ศาลเจาซังโกะอินาริ Sanko Inari Shrine ทัวรนําชมดานนอกไมรวมคาเขาภายใน

อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย

ชื่อโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

ศาลเจาซังโคอินาริ

ยานอินุยามะโจคะมาจิ

นาโกยา

วัดโอสุคันนอน

ยานซาคาเอะ

ศาลเจาแหงน้ีตั้งอยูท่ีทางฝ่ังใตของฐานปราสาทอินุยามะ มีชื่อเดิมวา "ซังโคซัง” มีจุดเดน
คือมีทางเดินเสาโทริอิท่ีเป็นทางเขาศาล ภายในศาลเจาน้ีประดิษฐานเทพ Sarutahiko ผู
ซ่ึงไดรับการเคารพบูชาวาเป็นเทพเจาแหงความโชคดี ท่ีผูคนมักจะมากราบไหวกันเพ่ือ
การนําพามาซ่ึงความโชคดี การหาคูท่ีดี และมีความสุขในบาน

ท่ีน่ีเป็นยานเกาแกท่ีอยูใกลๆ กับปราสาทอินุยามะ โดยมีลักษณะเป็นถนนยานการคาท่ียัง
คงความเกาแกโบราณเอาไว ซ่ึงตามสองขางทางจะมีรานคารานของฝากแบบด้ังเดิมตางๆ
ท่ีนักทองเท่ียวสามารถเดินเท่ียวชมกันได

เป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตชูบูของญ่ีป ุน ชื่อเมืองนั้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซ่ึงแปลวาสงบสุข

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

เป็นยานการคาในเมืองนาโกยา ซ่ึงมีท้ังรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเท่ียวได
เลือกชอปและชิมตามใจ

 คํ่า  Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น

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 เชา

บริการอาหารเชา (บริการแบบSet Box )(กรณีหองอาหารของโรงแรมไมสามารถเปิดบริการชวงเชากอน6โมงไดทางบริษัท
ขอบริการอาหารเชาแบบSet Box)

นําทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินท่ี XJ639 (คาทัวรไมรวมคา
อาหารบนเครื่อง สั่งซ้ือบนเครื่องเทานั้น )

บาย

13.00 น. นําทานเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารเชาแบบกลอง SET BOX

เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการท้ังสายการบินภายในและระหวางประเทศ

ทาอากาศยานดอนเมือง บาย

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



เง่ือนไข
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ

เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

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

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา) มิฉะนั้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

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 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

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

14. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี4ของการเดินทางรวมจํานวน 4ขวด

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดิน
ทาง

16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางทองเท่ียว
ตามพ.ร.บ การทองเท่ียวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)

17. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

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

การเดินทางครั้งน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา

- หรือสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการเดินทาง 10 วัน
 



การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน ในวันเวลาทําการ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

ท่ีน่ังเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุท่ีน่ังได

2. คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา

3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตเครื่องท่ีสายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั้นพรอมชําระคาน้ําหนัก**
- ซ้ือนําหนักเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 600  บาท /เพ่ิม10กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท/เพ่ิม20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท (คาทัวรไมรวม

การประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับ
ผิดชอบได)

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมไดจาก
บริษัท ประกันท่ัวไป
 

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องด่ืมคาซักรีด คาโทรศัพทเป็นตน

3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

4. คาภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

5. คาทิปยกกระเปาทุกโรงแรม 

6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปท่ีสนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปท่ีมีหัวหนาทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ
 

วีซา
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ

กอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับคนไทย (เอกสารท่ีจะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขา
ประเทศ)

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 (ทางบริษัทฯจัดการให)

คุณสมบัติการเขาประเทศญ่ีป ุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญ่ีป ุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
 1.หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมตํ่ากวา 6 เดือน

่ ่ ่ ่ ้



 2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระทําในประเทศญ่ีป ุนจะตองไมเป็นสิ่งท่ีขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัติการพํานักระยะสั้น

 3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานักไมเกิน 15 วัน

 4.เป็นผูท่ีไมมีประวัติการถูกสงตัวกลับจากประเทศญ่ีป ุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัติท่ีจะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ

วันหยุดของญ่ีป ุน  เป็นตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเป็นหลัก เพ่ือ
ใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนําเท่ียวญ่ีป ุน ตามกฎหมายของประเทศญ่ีป ุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพ่ิมเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียน
เวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง อัตราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัตราแลกเปล่ียน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัตราแลกเปล่ียนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้น

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญ่ีป ุน)
 ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน 

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
เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

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


