#16008 ทัวรญี่ปุน 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

1

ทา อากาศยานดอนเมือง

2

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - สวนดอกไมฮามามัตสึ - วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน - ศาล
เจา ฮาโกเน - บุฟเฟตขาปูยักษ - ออนเซ็น

3

หมูบา นโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนโออิชิพารค - มัตสึโมโต ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต - ออนเซ็น

4

เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีกระเชา คุโรเบะโกะ - สถานีกระเชา คุ
โรเบะไดรา - สถานีมูโรโดะ - ยูกิโนะ โอทานิ - สถานีบิโจไดรา - กระเชา ไฟฟ า ทาเทยามา สถานีทาเทะยามา - กุโจ















โรงแรม



-



Fujinobou
Kaen Hotel
หรือเทียบเทา



Itoen Hotel
Asamanoyu
หรือเทียบเทา



Gujo
Vacance
Mura Hotel
หรือเทียบเทา

5

เซกิ - รา นซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทอินุยามะ - ศาลเจา ซังโคอินาริ ยา นอินุยามะโจคะมาจิ - นาโกยา - วัดโอสุคันนอน - ยา นซาคาเอะ







Toyoko Inn
Chubu
International
Airport หรือ
เทียบเทา

6

ทา อากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง
คํ่า
20.30 น. นํ าทานพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง ขาออกชั้น 3 เคาน เตอรสายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจาหน าที่
ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและติดแท็คกระเป า
23.55 น. นํ าทานเดินทางสู นาโกยา สนามบินสนามบินชูบุเซ็นแทรร ประเทศญี่ปุน โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยว
บินที่ XJ68 (คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น)



ทาอากาศยานดอนเมือง

คํ่า

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



หมายเหตุ

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่องสั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
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 - สวนดอกไมฮามามัตสึ - วนอุทยาน
แหงชาติฮาโกเน - ศาลเจาฮาโกเน - บุฟเฟตปูยักษ - ออนเซ็น
เชา
07.45 น. นํ าทานเดินทางถึง นาโกยา สนามบินชูบุเซ็นแทรร (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา)
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
นํ าทานขึ้นรถโคชปรับอากาศเดินทางสู สวนดอกไมฮะมะมัต สึ Hamamatsu Flower Park เมืองฮามามัต สึ จังหวัดชิซุโอ
กะ สวนดอกไมริมทะเลสาบฮามานะ ใหทานไดสัมผัสความสวยงามของดอกไมประจําฤดูกาล เป็ นสวนสวยขนาดใหญที่ไดรับการ
จัดอันดับวาเป็ นสวนซากุระและดอกทิวลิปที่ขึ้นชื่อวางดงามติดอันดับของโลกบนพื้นที่รวม 300,000 ตารางเมตร ปลูกพืชกวา
3,000 ชนิ ดเป็ นจํานวนมากถึง 100,000 ตน
นํ าทานเดินทางสู วนอุทยานแหงชาติ ฮาโกเน สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิ ยม โดยเป็ นสวนหนึ่ งของอุทยานแหงชาติ ฟูจิฮาโกเน -อิสึที่ผูมาเยือนสามารถชื่นชมความงามแหงธรรมชาติและดอกไมนานาพันธุหลากสีสันที่เบงบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน ที่
สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอาชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน ยังมีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของการเป็ นแหลงนํ้ าพุรอน
ที่แปลกไปกวานั ้นคือ มีจํานวนนํ้ าพุรอนมากถึง 17 แหง

บาย
อาหารกลางวัน บุฟเฟ ต  BBQ Yakiniku
นํ าทานเดินทางสู ศาลเจาฮาโกเน ตั้งอยูดานลางของภูเขาฮาโกเน บริเวณชายฝั่ งของทะเลสาบอาชิ เป็ นศาลเจาที่ใหญและมีช่ อ
ื
เสียงมากที่สุดในบริเวณนี้ ศาลเจาแหงนี้ มีประวัต ิเกาแกมาตั้งแตราวปี ค.ศ.757 ในสมัยนาระไดรับความเลื่อมใสจากโชกุนหลาย
ตอหลายทาน เป็ นหนึ่ งในศาลเจาที่ ใชทําพิธีกรรมศักดิส
์ ิทธิใ์ นภูมิภาคคันโต สมควรแกเวลานํ าทานเขาที่พักออนเซ็น
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า บุฟเฟ ต ขาปูไมอั้น
พักที่ Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง



เชา

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร
เรียกสั้นๆวา ทาอากาศยานจูบุ ตั้งอยูในตัวเมืองนาโกยา เปิ ดใชงานครั้งแรกเมือปี 2005
มี 1 เทอมินอล สําหรับใหบริการทั้งสายการบินภายในและระหวางประเทศ

สวนดอกไมฮามามัตสึ
นํ าทานชมดอกไมนานาพันธุทั้งในชวงฤดูใบไมผลิและตนฤดูรอน ทั้งสวนที่มีต นซากุระ
กวา 1300 ตน ดอกทิวลิปกวา 500,000 ตน และดอกไอริสที่บานทั่วทุงนั บลานตน ถือวา
เป็ นสวนดอกไมที่มีขนาดใหญแหงหนึ่ งของประเทศญี่ปุน ที่ยังสามารถเพลิดเพลินกับ
Crystal Palace และ Green House ภายในบริเวณสวนไดอีกดวย...

วนอุทยานแหงชาติฮาโกเน
อยูใกลกับภูเขาไฟฟูจิ ทําใหมีทัศนี ยภาพ วิว ทิวทัศน งดงาม ราวกับภาพวาด ซึ่งจะมองเห็น
ไดจากสองขางทาง ขนาบดวยทะเลสาบอาชิ มองเห็นความใสของนํ้ าในทะเลสาบ ที่สําคัญ
มีภูเขาไฟฟูจิ ตระหงานงํ้าอยูเบื้องหลัง สามารถลองเรือโจรสลัดเพื่อชมวิวธรรมชาติบนทอง
ทะเลสาบได



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟตบาบีคิว

ศาลเจาฮาโกเน
เป็ นศาลเจาที่ถ ูกซอนอยูในป าลึก ภายในจะมีเสารโทริอิสีแดงตั้งเดนอยูในทะเลสาบ มี
ตะเกียงแขวนเรียงรายอยูต ลอดทางระหวางทางเดิน มีบรรยากาศที่เงียบสงบอยูทามกลาง
ตนไมใหญ



คํ่า

บุฟเฟตขาปูยักษ
เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟ ต  พรอมปูยักษ ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่มอรอยกันแบบ
ไมอั้น

ออนเซ็น
การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู พิเศษ บุฟเฟ ต ขาปูยักษ
 Fujinobou Kaen Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนั ดหมายเวลา
สําคัญ!!! ประเทศญี่ปุนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เนื้ อสัต ว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ าฝื นจะมีโทษจับและ
ปรับ
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 3



กิจกรรม

หมูบานโอชิโนะฮัคไค - พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน - สวนโออิชิ
พารค - มัตสึโมโต - ปราสาทมัตสึโมโต - อิออนมอลลมัตสึโมโต
- ออนเซ็น
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู หมูบานโอชิโนะฮักไก เป็ นหมูบานที่ต ั้งอยูใกลภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake
Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังไดรับเลือกใหเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้ มีบอนํ้ าใสๆ รวมกันกวา 8 บอ
เป็ นนํ้ าที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกวา 1,200 ปี
นํ าทานเดินทางสู ศูนยพิพิธภัณฑแผนดินไหว ซึ่งไดจําลองเหตุการณต างๆที่เกิดแผนดินไหวในญี่ปุน และสาธิต วิธีปองกันตัว
และทานยังสามารถเขาไปทดสอบในหองจําลองแผนดินไหวในระดับที่แตกตางกันไดดวย
นํ าทานเดินทางสู โออิชิ ปารค Oishi Park จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดอีกแหงหนึ่ ง ตั้งอยูทางเหนื อริมฝั่ งทะเลสาบคาวากุ
จิโกะ ในวันที่อากาศดีสามารมองเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิไดอยางชัดเจน โดยตลอดปี สวนแหงนี้ จะมีการปลูกดอกไมหมุนเวียนกัน
ไป
ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็ นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถ ุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็ นชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปทั่ว
ทั้งสวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน Japanese Set
นํ าทานเดินทางสู เมืองมัต สึโมโต ซึ่งตั้งอยูต อนกลางของจังหวัดนากาโนะ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน จึง
ทําใหเมืองทั้งเมืองถูกโอบลอมไปดวยภูเขาน อยใหญใจกลางประเทศญี่ปุน
่

้

่

่

่

นํ าทานไปชมความสวยงามของ ปราสาทมัต สึโมโต ที่ถ ูกสรางขึ้นในปี 1504 ซึ่งนั บไดวาเป็ นปราสาทที่เกาแกที่สุดและ
นอกจากนี้ ก็ยังเป็ น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 5 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุน ที่สามารถรอดพนการถูกทําลายจาก
เพลิงของสงครามมาไดจนถึงปั จจุบัน ตัวปราสาทมีผนั งที่ทาดวยสีดําสนิ ททําใหมีฉายาวา ปราสาทอีกาดํา (นํ าชมดานนอก)
นํ าทานเดินทางสู หางอิออนมอล อิสระใหทานเลือกซื้อสินคา สมควรแกเวลานั ดหมายนํ าทานเดินทางสูที่พักออนเซ็น
คํ่า
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่ Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา
ไมควรพลาดประสบการณ การอาบนํ้ าแรธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen นํ้ าแรในสไตลญี่ปุนใหทานไดพักผอน
อยางเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุนเชื่อวานํ้ าแรธรรมชาตินี้มีสวนชวยเรื่อง โรคภัยไขเจ็บและผิวพรรณเปลงปลั่ง
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หมูบานโอชิโนะฮัคไค
เป็ นหมูบานเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยูระหวาง ทะเลสาป
Kawaguchiko และ Yamanakako โอชิโนะ ฮัคไคมีบอนํ้ าทั้งหมด 8 บอ เกิดจากการ
หลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผานชั้นของลาวาที่เป็ นรูพรุน ใช
เวลานานถึง 80 ปี ทําใหนํ้าในบอที่หมูบานนี้ ใสมาก บอนํ้ าพุธรรมชาติทั้ง 8 บอ มีความ
เชื่อกันวาเป็ นบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ ดังนั ้นคนมักจะมาขอพรกัน แตละบอก็จะมีความศักดิส
์ ิทธิ
ที่แตกตางกันไป เชน เรื่องสุขภาพ คูครอง ฯลฯ

พิพิธภัณฑแผนดินไหวญี่ปุน
เป็ นพิพิธภัณฑและสถานที่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแผนดินไหวในญี่ปุน ใหศึกษาวิธี
รับมือกับแผนดินไหว มีสาธิต วิธีเอาตัวรอดและวิธีรับมือ รวมถึงมีรานของฝากที่ขายของที่
ระลึกจากพิพิธภัณฑ

สวนโออิชิพารค
สวนโออิชิพารค ตั้งอยูริมฝั่ งทะเลสาบคาวากูจิโกะฝั่ งเหนื อ เป็ นจุดชมวิวที่สามารถมองขาม
ทะเลสาบไปและเห็นภูเขาไฟฟูจิไดอยางโดดเดนเต็มตา ที่นี่เป็ นที่นิยมของนั กทองเที่ยว
ชาวญี่ปุนซึ่งมาพักผอนตากอากาศ ชมวิวแบบชิวๆ ดื่มดํ่ากับความงามของทิวทัศน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญี่ปุนแบบเซ็ต

มัตสึโมโต
เป็ นเมืองสําคัญที่ต ั้งอยูในจังหวัดนากาโน ของประเทศญี่ปุน โดยอยูบริเวณลุมนํ้ ามัต สึโม
โตที่ลอมรอบไปดวยภูเขาซึ่งมีทิวทัศน ที่งดงาม ในอดีต ที่นี่เป็ นเมืองหลวงของอดีต จังหวัดชิ
นาโนะในยุคเฮอัน ซึ่งหลังจากนั ้นก็ไดรับการพัฒนาความเจริญภายใตการปกครองของโทคุ
งาวะในสมัยเอโดะ มัต สึโมโตไดรับการประกาศใหเป็ นเมืองพิเศษที่มีการปกครองในระดับ
ทองถิ่นเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

ปราสาทมัตสึโมโต
ปราสาทมัต สึโมโตเป็ นปราสาทไมที่คงความดั้งเดิมและเกาแกที่สุดในญี่ปุนและไดถ ูกขึ้น
ทะเบียนใหเป็ นสมบัต ิลํ้าคาประจําชาติ การตัดกันของสีดําและสีขาวของผนั งปูนดานนอก
ปราสาท ทําใหปราสาทแหงนี้ ดูโดดเดนงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน
ปราสาทมัต สึโมโต มีอีกชื่อหนึ่ งเรียกวา ปราสาทอีกา

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



ออนเซ็น

คํ่า

การแชนํ้าแร ธรรมชาติของทางโรงแรม ซึ่งสามารถรักษาโรคเหน็ บชา โรคกระดูก ฯลฯ ให
ทานอิสระกับกิจกรรมการอาบนํ้ าแรภายในสระรวม ซึ่งจะแยกสระชายและหญิง การแช
นํ้ าแรสระรวม สวนมากเขาไมใสเสื้อผากันนะคะ

 Itoen Hotel Asamanoyu หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ในชวงปลายเดือนเมษายนถึงตนเดือนพฤษภาคมจะเป็ นดอกพิงคมอส ชวงกลางเดือนมิถ ุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เป็ นชวงที่มีการจัดงาน Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเต็มไปดวยดอกลาเวนเดอร ดอกลาเวนเดอรจะสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้ง
สวน สวนในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน จะปลูกพุมโคเคียที่จะแดงฉานสดใสตลอดฤดูใบไมรวงอีกดวย
ปราสาทอีกาดํา (นํ าชมดานนอก)
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 4



กิจกรรม

เจแปนแอลป - สถานีโองิซาวา - เขื่อนคุโรเบะ - สถานีกระเชาคุโร
เบะโกะ - สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา - สถานีมูโรโดะ - ยูกิโนะ โอทานิ
- สถานีบิโจไดรา - กระเชาไฟฟาทาเทยามา - สถานีทาเทะยามา กุโจ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู เจแปนแอลป ทาเตยามะ-คุโรเบะ Tateyama Kurobe Alpine Route เสนทางที่เริ่มตนที่สถานี โองิซา
วะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ไปสิ้นสุดที่ เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama)
ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และตองอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร รถบัส และ
กระเชาไฟฟ า เป็ นตน (หมายเหตุ: เสนทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานี สถานี ทาเตยามะลงสถานี โองิซาวะได)
นํ าทานสัมผัสใกลชิดกับความมหัศจรรยของธรรมชาติ เสนทางเจแปนแอลป ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งของเจแปน
แอลป
่

่

่

นํ าทานเดินทางสู สถานี โองิซาวะ เดินทาง ผานอุโมงคที่ลอดใตภูเขาทาเทยามา ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนั่ งรถบัสราง
ไฟฟ าอุโมงคคันเต็น นั บเป็ นอุโมงคที่อยูสูงที่สุดในญี่ปุนนํ าทานชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็ นเขื่อนกั้นนํ้ าที่ใหญที่สุดของประเทศญี่ปุน
โอบลอมดวยภูเขานั บรอยลูกและชมทัศนี ยภาพของวงลอมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกวางถึง 492 เมตร
นํ าทานนั่ ง เคเบิ้ลคารลอดภูเขาจาก สถานี คุโรเบะโกะ ไปยังสถานี คุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็ นเคเบิ้ล
คารแหงเดียวในญี่ปุนที่ลอดภูเขาตั้งแตต นจนสุดเสนทาง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ต กรุนแรงมากในฤดูหนาว ใหทานไดชมที่ราบ
คุโรเบะไดระที่สวยงาม เต็มไปดวยหิมะ
นํ าทาน โดยสารกระเชาไฟฟ า ที่ไมมีเสากลางตลอดชวง 1,710 เมตร สู สถานี ไดกันไบ เป็ นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานี รถไฟ
ใหทานไดชมความงามบนสถานี ไดจากชั้น 2 จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู สถานี มูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ า ลอดอุโมงคทาเตยามะ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแบบ Set ญี่ปุน
นํ าทานชม ยอดเขาทาเทยามา มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็ นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็ นหนึ่ งในสามภูเขา
ศักดิส
์ ิทธิต
์ ามความเชื่อคนญี่ปุนตั้งแตสมัยโบราณ ใหทานไดเก็บภาพทิวทัศน อันสวยงามน าประทับใจจากยอดเขาทาเทยามา ซึ่ง
ในวันที่ทองฟ าโปรง สามารถมองเห็นไดไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และใหทุกทานไดเดินบนเสนทางที่สองขางทางเป็ น กําแพงหิมะสูงชัน
SNOW WALL สูงกวาสิบเมตร
นํ าทานเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับทิวทัศน ของเทือกเขาแอลป ญี่ปุน ใหทานไดเก็บ
เกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสูสถานี บีโจดัยระ แลวนํ าทานโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร ลอดภูเขาสูสถานี ทาเตยามะ
จากนั ้นสมควรแกเวลานํ าทานเขาที่พักยานกุโจ
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม
พักที่ Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง
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เจแปนแอลป
เป็ นกําแพงหิมะสุดสวยบนเทือกเขาทาเทยามา ตั้งอยูในภูมิภาคที่ใหญที่สุดของเกาะฮอนชู
ทางตอนกลางของประเทศ ที่มีเทือกเขาที่สวยงาม ลักษณะคลายๆ กับเทือกเขาแอลป จึง
ไดรับการขนานนามวา เป็ น เจแปนแอลป นั กทองเที่ยวบางทานก็จะรูจักสถานที่แหงนี้ ใน
นามของเจแปนแอลป ที่นี่มีจุดไฮไลทคือกําแพหิมะอันขาวโพลน ที่ไดช่ อ
ื วาเป็ นกําแพงหิมะ
ที่สวยที่สุดในโลก

สถานีโองิซาวา
เป็ นสถานี ที่สามารถตอรถบัสและรถรางซึ่งเป็ นเสนทาง Japan Alps เป็ นสถานี รถบัส
และรถรางที่อยูเป็ นสวนหนึ่ งของเสนทาง Japan Alps ซึ่งช่ อ
ื มทัง้ ของเสนทางทั้งบัสและ
รถราง

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

สถานีกระเชาคุโรเบะโกะ
เป็ นหนึ่ งในสถานี กระเชาเสนทางชมยอดเขาทาเทยามา ซึ่งรูจักกันในนามของเจแปนแอ
ลป

สถานีกระเชาคุโรเบะไดรา
เป็ นสถานี กระเชาไฟฟ า ที่เชื่อมตอไปยังรถรางไฟฟ าเพื่อไปชมเขื่อน Kurobe เป็ นเสน
ทางการเดินทางขาม Japan Alps

สถานีมูโรโดะ
เป็ นสถานี รถรางหรือรถไฟฟ าที่ใชเพื่อเดินทางไปยัง Japan Alps ได อยูที่เมือง ทาเทยาม
า



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญี่ปุนแบบเซ็ต

ยูกิโนะ โอทานิ
ซึ่งแปลวากําแพงหิมะ ตั้งอยูที่เมือง Tateyama ของ Japan Alps ซึ่งเป็ นหนึ่ งในสถานที่
ที่หิมะตกเยอะที่สุดในโลก สรางทางรถ และทางเดินโดยการโกยนํ้ าแข็งไวขางๆ

สถานีบิโจไดรา
เป็ นสถานี กระเชาลอยฟ าที่เชื่อมตอกับรถบัสขึ้นเขา Japan Alps ซึ่งตั้งอยูในเขตโทยามา

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

สถานีทาเทะยามา
เป็ นสถานี กระเชาทาเทยามาที่ต ั้งอยูในเขตโทยามา

กุโจ
เป็ นเมืองที่ต ั้งอยูเกือบกึ่งกลางจังหวัดกิฟุ ตอนบนของกระแสนํ้ านะกะระ หนึ่ งใน 3 ธาร
นํ้ าบริสุทธิท
์ ี่ใหญที่สุดของญี่ปุน มีการทําอาหารจําลอง คือ สิ่งที่ทําเลียนแบบหน าตาอาหาร
ขึ้นมาใหเหมือนจริง โดยเรามักจะพบบอยๆบริเวณหน ารานอาหารญี่ปุน ในตอนนี้ ที่เมืองกุ
โจฮะจิมังนั ้นการทําอาหารจําลองกําลังเป็ นที่นิยมอยางมาก เป็ นเมืองที่มีชือเสียงเรื่อง
ความงามพิสุทธิข์ องสายนํ้ าใส เมื่อเดินชมเมืองที่ใหบรรยากาศยอนยุคสูสมัยเอโดะ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Gujo Vacance Mura Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย5วันกอนวันเดินทาง

เซกิ - รานซันซู - ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ - ปราสาทอินุยา
มะ - ศาลเจาซังโคอินาริ - ยานอินุยามะโจคะมาจิ - นาโกยา - วัด
โอสุคันนอน - ยานซาคาเอะ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู เมืองเซกิ นํ าทานแวะชม รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็ น
เมืองที่มีช่ อ
ื เสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ มากมายกวา 3,000 ชิ้น ไมวา
จะเป็ นมีดหรือกรรไกรตัดแตงกิ่งและสวน กรรไกรตัดเล็บกรรไกรหลากขนาด หรือมีดสําหรับทําครัวหลากหลายรูปแบบที่ชวย
ใหการเตรียมวัต ถุดิบของคุณงายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ยังมีดาบญี่ปุน ขนมและเครื่องดื่มเย็น ๆ จําหน ายอีกดวย
นํ าทาน ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ ดาบซามูไรคมๆที่ฟันฉั บเดียวตนไผก็ขาดเป็ น 2 ทอน พรอมใสชุดกิโมโนและเสื้อกัก
๊
ซามูไรถายรูปเป็ นที่ระลึก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูแบบ Set ญี่ปุน
นํ าทานเดินทางสู ปราสาทอินุยามะ Inuyama Castle ตั้งอยูในเมืองอินุยามะ จ.ไอจิ มะไดเริ่มกอสรางขึ้นในปี 1537 โดย
โอดะ โนบุยาสึ ซึ่งเป็ นลุงของโอดะ โนบุนางะ ปราสาทอินุยาไดขึ้นทะเบียนเป็ นส มบัต ิประจําชาติซึ่งถือเป็ นความภาคภูมิใจของไอ
จิ หอคอยของปราสาทเป็ นหอคอยที่เกาแกที่สุดในบรรดาปราสาทที่ยังหลงเหลืออยูของญี่ปุน ทานยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก
อิสระชม ศาลเจาซังโกะอินาริ Sanko Inari Shrine เทพเจาของศาลเจาซังโกะอินาริ เป็ นเทพเจาที่ปกป องตระกูลนารุเสะ
ซึ่งดูแลปราสาท ซุมประตูโทริอิสีแดงเป็ นจุดถายรูปที่ไดรับความนิ ยม มีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาถายรูปตรงจุดนี้ และที่นา
สนใจอีกอยางของศาลเจาแหงนี้ คือแผนไมรูปหัวใจสีชมพู อิสระใหทานไดถ ายภาพตามอัธยาศัย ทัวรนําชมดานนอกไมรวมคาเขา
ภายใน
อิสระใหทานเดินชม ยานโจกะมะชิ ที่อยูใกลเคียงกัน เป็ นยานที่มีอาคารโบราณที่สรางมาแตกอนเหลืออยูกลายเป็ นแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญใหทานไดชมอาคารเกาแก วิวของเมืองอินุยะมะ และนอกจากนี้ ยังมีรานขายของทั่วไป คาเฟ นารักๆ และราน
ของฝากของที่ระลึกใหทานไดอิสระเลือกซื้อตามอัธยาศัย
้

้

นํ าทานเดินทางสู นาโกยา เดินทางไป วัดโอสุคันนอน Osu Kannon Temple ตั้งอยูจังหวัดไอจิ(Aichi) วัดแหงนี้ นับวามี
ความเกาแกและประวัต ิที่นาสนใจ แรกเริ่มสรางขึ้นในสมัยคามาคุระที่อยูราวๆปี ค.ศ. 1192-1333 ในจังหวัดกิฟุ แลวถูกยายมา
ตั้ง ณ ปั จจุบันในปี 1612 เป็ นวัดในพระพุทธศาสนาที่มีช่ อ
ื เสียงมากในแถบตอนกลางของนาโกยา สิ่งที่ทําใหวัดนี้ มีช่ อ
ื เสียงโดง
ดังมากคือเป็ นที่ประดิษฐานของเทพคันนอน ซึ่งเชื่อกันวาเป็ นเทพเจาที่ขึ้นชื่อเรื่องความเมตตา
นํ าทานเดินทางชอปปิ้ ง ยานซากาเอะ ในเมืองนาโกยาเต็มไปดวยแหลงชอปปิ้ งและแหลงรานอาหารมากมาย ถือยานการคา
แหงใหญและทันสมัยที่สุดของนาโกยา เป็ นหนึ่ งในยานทองเที่ยวและแหลงชอปปิ้ งสําคัญของเมืองนาโกประกอบไปดวยแลนด
มารคที่สําคัญของเมือง ไดแก หอคอยนาโกยาทีวีทาวเวอร (Nagoya TV Tower) และ โอเอซิส 21 (Oasis 21) อาคารที่มีรูปทรง
เหมือนยานอวกาศ
คํ่า
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
พักที่ Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เซกิ
เป็ นเมืองตํานานแหลงตีดาบซามูไรที่มีมากวาพันปี ถึงวันนี้ ที่นี่ยังเป็ นเมืองอุต สาหกรรม
ผลิต สินคาเกี่ยวกับเครื่องตัดทุกชนิ ด จนมีช่ อ
ื เสียงผลิต สินคาสงออกไปทั่วโลก สรางราย
ไดหลอเลี้ยงเมืองนี้ ไดกวา 4,000 ลานบาทตอปี

รานซันซู
รานซันชู หรือ Hamonoyasan สถานที่ที่ผลิต มีดไดคมสุด ๆ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีช่ อ
ื
เสียงเรื่องการตีดาบญี่ปุนอยางดาบเซกิ สําหรับที่รานซันชูนี้มีเครื่องใชของมีคมตาง ๆ
มากมายกวา 3,000 ชิ้น

ชมการแสดงดาบวิชาอิไอกิริ
อิไอ คือ หนึ่ งในศิลปะดาบญี่ปุนชนิ ดหนึ่ งซึ่งยังคงมีใหไดเห็นกันอยูในปั จจุบัน ลักษณะ
ของอิไอ หรือ บางที่เรียกวา “อิไอโด” ไมใชการชักดาบปะทะกันอยางดุเดือดกับคูต อสู
เหมือนอยางการฟั นดาบไม “เคนโด” อิไอ คือ ศิลปะการชักดาบและการเก็บดาบเขาฝั กใน
ทานั่ งอยางมีแบบแผนซึ่งเป็ นศิลปะที่ไมรุนแรงจึงทําใหสามารถเรียนรูไดไมจํากัดเพศและ
วัย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารญี่ปุนแบบเซ็ต

ปราสาทอินุยามะ
ปราสาทแหงนี้ นับไดวาเป็ นอีกหนึ่ งแหงเมื่อมาเยือนเมืองอินุยามะ ะนั บเป็ น 1 ใน 12
อันดับของปราสาทดั้งเดิมในญี่ปุน ตางจากที่อ่ น
ื ๆที่กลายเป็ นซากปรักหักพังเนื่ องจากภัย
พิบัต ิทางธรรมชาติและสงครามในปลายยุคศักดินาปี ค.ศ.1867

ศาลเจาซังโคอินาริ
ศาลเจาแหงนี้ ต ั้งอยูที่ทางฝั่ งใตของฐานปราสาทอินุยามะ มีช่ อ
ื เดิมวา "ซังโคซัง” มีจุดเดน
คือมีทางเดินเสาโทริอิที่เป็ นทางเขาศาล ภายในศาลเจานี้ ประดิษฐานเทพ Sarutahiko ผู
ซึ่งไดรับการเคารพบูชาวาเป็ นเทพเจาแหงความโชคดี ที่ผูคนมักจะมากราบไหวกันเพื่อ
การนํ าพามาซึ่งความโชคดี การหาคูที่ดี และมีความสุขในบาน

ยานอินุยามะโจคะมาจิ
ที่นี่เป็ นยานเกาแกที่อยูใกลๆ กับปราสาทอินุยามะ โดยมีลักษณะเป็ นถนนยานการคาที่ยัง
คงความเกาแกโบราณเอาไว ซึ่งตามสองขางทางจะมีรานคารานของฝากแบบดั้งเดิมตางๆ
ที่นักทองเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมกันได

นาโกยา
เป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในเขตชูบูของญี่ปุน ชื่อเมืองนั ้นคาดเดาวาจะผันมาจากคําวา นาโกยา
กะซึ่งแปลวาสงบสุข

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

ยานซาคาเอะ
เป็ นยานการคาในเมืองนาโกยา ซึ่งมีทั้งรานคา และรานอาหารมากมายใหผูทองเที่ยวได
เลือกชอปและชิมตามใจ



คํ่า



หมายเหตุ

 Toyoko Inn Chubu International Airport หรือเทียบเทา
ศาลเจาซังโกะอินาริ Sanko Inari Shrine ทัวรนําชมดานนอกไมรวมคาเขาภายใน
อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ชื่อโรงแรมที่ทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนั ดหมาย 5 วันกอนวันเดินทาง

วันที่ 6

ทาอากาศยานชูบุเซ็นแทรร - ทาอากาศยานดอนเมือง



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา (บริการแบบSet Box )(กรณีหองอาหารของโรงแรมไมสามารถเปิ ดบริการชวงเชากอน6โมงไดทางบริษัท
ขอบริการอาหารเชาแบบSet Box)
นํ าทานเดินทางสู สนามบินชูบุเซ็นแทรร เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น. นํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ639 (คาทัวรไมรวมคา
อาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น )
บาย
13.00 น. นํ าทานเดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร อาหารเชาแบบกลอง SET BOX

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

คาทัวรไมรวมคาอาหารบนเครื่อง สั่งซื้อบนเครื่องเทานั ้น
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
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และ
เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคาน ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชรกรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7วันกอนการเดินทาง (ไมนับ
รวมวันหยุดและ ส-อา) มิฉะนั ้น บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
10. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
12. กรณีต องการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีหอง Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัด
หองใหเป็ นแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเดี่ยว โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนํ้ าดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทางรวมจํานวน 4ขวด
15. การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง อาทิเชน เริ่มงาน
เวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั ้น มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดิน
ทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เป็ นการการประกันอุบัต ิเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว
ตามพ.ร.บ การทองเที่ยวเทานั ้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และ
ทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดิน
ทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด)
17. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
18. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
การเดินทางครั้งนี้ จะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถ ึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการ โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหน า
- หรือสงจอยน ทัวรกับบริษัทที่มีโปรแกรมใกลเคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหน ากอนการเดินทาง 10 วัน

การชําระเงิน
การชําระคาบริการชําระเงินคาจองทัวรทานละ 15,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทาง 30 วัน ในวันเวลาทําการ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
ที่นั่งเป็ นไปตามการจัดสรรของสายการบินไมสามารถเลือกระบุที่นั่งได
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการหรือระดับเทียบเทา
3. คาอาหารคาเขาชมและคายานพาหนะทุกชนิ ดตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระโหลดใตเครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กําหนดทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้น
เครื่องไมเกิน7กก. และคาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อนํ้ าหนั กเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทานั ้นพรอมชําระคานํ้ าหนั ก**
- ซื้อนํ าหนั กเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 600 บาท /เพิ่ม10กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท/เพิ่ม20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท (คาทัวรไมรวม
การประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป าเดินทาง และทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับ
ผิดชอบได)
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มไดจาก
บริษัท ประกันทั่วไป

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทยและเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆที่นอกเหนื อจากรายการระบุอาทิเชนคาอาหารเครื่องดื่มคาซักรีด คาโทรศัพทเป็ นตน
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
4. คาภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน
5. คาทิปยกกระเป าทุกโรงแรม
6. คาทิปไกดรวมคนขับรถ ทานละ 1,700 บาทตอทริป ชําระคาทิปที่สนามบินดอนเมืองขาไป สําหรับกรุปที่มีหัวหน าทัวรแลวแต
ความประทับใจในบริการ

วีซา
**สําเนาหน าพาสปอรต ผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบ
กอนสงใหบริษัทมิฉะนั ้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณา
สงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ**
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย (เอกสารที่จะตองใชในการพิจารณาการอนุญาตใหเขา
ประเทศ)
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศญี่ปุนใหกับคนไทย ผูที่ประสงคจะพํานั กระยะสั้นในประเทศญี่ปุนไมเกิน 15 วัน ไมวาจะดวย
วัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัต ิการ
เขาประเทศญี่ปุน* ดังตอไปนี้
1.ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
2.สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุนได (เชน เงินสด บัต รเครดิต
เป็ นตน)
3.ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทจัดการให)
4.กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานั กในประเทศญี่ปุน (ทางบริษัทฯจัดการให)
คุณสมบัต ิการเขาประเทศญี่ปุน (สําหรับกรณีการเขาประเทศญี่ปุนดวยมาตรการยกเวนวีซา)
1.หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลืออยู ไมต ํ่ากวา 6 เดือน
่

่

่

่

้

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุนจะตองไมเป็ นสิ่งที่ขัดตอกฎหมาย และเขาขายคุณสมบัต ิการพํานั กระยะสั้น
3.ในขั้นตอนการขอเขาประเทศ จะตองระบุระยะเวลาการพํานั กไมเกิน 15 วัน
4.เป็ นผูที่ไมมีประวัต ิการถูกสงตัวกลับจากประเทศญี่ปุน มิไดอยูในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ และไมเขาขาย
คุณสมบัต ิที่จะถูกปฏิเสธไมใหเขาประเทศ

หมายเหตุ
รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือ
วันหยุดของญี่ปุน เป็ นตน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า โดยทางผูจัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของทานเป็ นหลัก เพื่อ
ใหทานทองเที่ยวไดครบถวนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนํ าเที่ยวญี่ปุน ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุน สามารถใหบริการวัน
ละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยน
เวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อัต ราคาบริการขางตนคํานวณ จากอัต ราแลกเปลี่ยน 100 เยน เทากับ 30 บาท
กรณีอัต ราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัต ราคาบริการเพิ่มขึ้น
ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัด
ไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต างๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการ
ตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุน)
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน
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
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

